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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAUNAS — SODŲ 
MIESTAS

į, KAREIVIS ANT BĖGIŲ

Gegužės 17 d. Šilėnų stoty, 
Ryga. V-24 (Elta). Nese- praėjus greitajam traukiniui, 

įniai Kaune lankėsi latvių užs. i rastas ant geležinkelio linijos 
reik. ministerijos šefas dr. Bi- be sąmonės nežinomas ka.rei- 

jlmanis. “Jaunukas Žinąs” į- vis, kuris nugabentas į Rad- 
. dėjo platų savo įspūdžių ap-.viliškio ambulatorijų. “R.”
■ rašymų. Dr. Bilmanis Kaunu------------------------
(vadina sodų miestu, pažymė- SUVAŽINĖJO DU ARKLIUS
damas, kad kiekvienais metais- --------------
jis plečiasi, puošiasi. Kaune, Gegužės 17 d. tarpstoty A- 

! palyginti, didelis judėjimas, nykščiai — Rubukai )(siaurų- 
Dr. Bilmanis atkreipė dėmesį jų geležinkelių) 72 klm. trau- 
į šių metų dainų šventę, pa-'kinys 341 nr. suvažinėjo du

joj abiejų arklius, kurie ganėsi prie ge- 
“R.’'

- kahbte.!*** ? milionus dolerių. Tai miestui dovana įkurti ten parką. Čia atvaizduojamas to plo- Xkeiiote
pas Galingi,,; paskelbė parai-,tas praneš parlamentui, kad modelis, kaip atrodyt, tas parkas ,r Įjime muzteĮUS^ --------------= indrai rLisva dan“ priežiūros.

škimų. Aštriai peikia Londo-. jis artimiausiomis dienomis 
ne pasirašytų, karo laivynų reikalaus dar 320 milionų do- 
sutartį, kų šiandie senatas^lerių daugiau ginklavimuisi, 
svarsto ir kų prezidentas Hoo-I Įg tos sumos turi tekti 200 
ver ragina senatų patvirtinti.' milionų dolerių karo ministe- 

Vyskupas sako, kad jei se-1 rijai, 80 milionų lakūnybei ir 
natas sutartį patvirtins, bus 40 milionų karo laivynui 
atliktas negarbingiausias ir
šiai šaliai kenksmingas dar
bas. Tai dėlto, kad sutartis 
yra reikalinga ir naudinga tik 
Britanijai, bet ne Amerikai.

SENATORIUS KOVOJA 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

KRITIKUS

AVASHINGTON, birž. 20. 
Jj— Senatorius Thomas J. AVa- 
Įilsh iš Montana valstybes anų 
I dienų iškėlė kovų tiems, kurie

CHICAGOJE
PRIPAŽINO KONSTITU

CIJAI PRIEDĄ

NUSAKO TAKSŲ MOKĖ
TOJŲ STREIKĄ

“Illinois Taxpeyer” lygos 
organizatorius W. Castleman 
nusako, kad ateinančiais me-

Kitiems laikraščiams dr. Bi
lmanis davė plačius pasikal
bėjimus, kuriuose taip pat pa
lankiai nušviečia mūsų laiki
nųjų sostinę. “Jaunakas Ži
nąs” ir “Segodnia Večerom” 
taip pat įdėjo eilę • atvaizdų

RUMUNIJOS KARALIUS 
DEMOKRATIŠKAS

BOLIVIJOJ SEKA MŪŠIAI lkritikuoja Katalikų Bažnyčių,
ibūk Bažnyčia esanti pažangos 

BUENOS AIRES, Argenti- ;įr iaįsvėg priešininkė. Be kit- 
na, birž. 21. Žiniomis iš Bo-jj^ jjs pareiškė, kad net “Mtw- 

J. Valstybės visais laikais J livijos, ten komunistų vado-'gpg Charta” (civilinės laisvės 
yra nusivylusios sutartimis,.vaujami revoliucionieriai pa- pagrindas), matyt, kardinolo 
padarytomis su Britanija, f galiau pakilo atviron kovon )SUtaįsytas.
Taip bus ir su pastarąja, su
tartimi, jei senatas patvirtins.

Vyskupas pareiškia, kad ši 
šalis nėra Britanijos kolonija, 
kad ji turėtų tarnauti britų 
reikalams.

su valdžia kariuomene. j «Magna Ch&Tt&r lotyniškai 
Pastaroji labai dideliais taisyklingai parašyta. Tad 

nuostoliais iš revoliucionierių J aįSku, kad tai galėjo sustaty-
atėmę vienų miestelį.

REIKALAUJA Iš KINIJOS 
ATŠAUKTI RAŠYTOJĄ

ITALIJA ATSIPRAŠO 
FRANCUOS

,ti tik kardinolas Langdon, 
[tuometinis Canterbury arkivy
skupas. Baronai tais laikais 
hvargiai mokėjo tik pasirašyti.

ROMA birž. 21. - Italijos! S‘ {arteri” paskelbė 1215
------------(valdžia pasiuntė Francijai at-i"netals An«li’os karaJius J°-

SIIANOHAI, birž. 21.-! sipraSym, už italą stndent,;i>aB. Juorai toronatns suteikta 
Kinijos valdžia Britanijos i išsišokimus. Andai jie puolė ’a*sva- Paskiau sj do-
reikalauja iš Kinijos atšauk-{Franci jos konsuliatą Bari mie- kumentą patvirtino kiti kata- 
ti britų rašytojų Lennox Sim-'ste, Italijoj.
pson, kurs tarnauja sukilėlia i ----------------
ms. ATSISTATYDINO EGIPTO

Kinijos valdžia sakosi ne-j KABINETAS
turinti priemonių tų britų pa
šalinti. Valdžia Tientsine už-1 
darė muitinę. Gi tas rašytojas 
sukilėlių vardu muitinę atida
rė ir veda “reikalus.”

VOKIETIS KAREIVIS NU
ŠOVĖ LENKŲ KAREIVI

BERLYNAS, birž. 21. — 
Prūsijos—Lenkijos pasieny le
nkų kareivis šovė į važiuojan
tį dviračiu vokiečių pasienio 
sargybinį. Bet nepataikė. Vo-
kietis į tai atsakė taipat šau
tuvo šūviu ir paguldė lenkų 
sargybinį.

ISPANIJOS KARALIUS 
ATOSTOGOSE

PARYŽIUS, birž. 21. — 
Čia atvyko Ispanijos karalius. 
Matyt, Ispanija aprimo ir jo 
sostui nėra pavojaus.

liai.

BAVARIJOS MALDININ
KAI VATIKANE

i Illinois v&lstybės įstatymų j taj8 nekilnojamų savasčių sa-
leidimo rūntbi pripažino rez°-,vįninkaį Chicagoj sukels strei- r

. , d . iš Kauno gyvenimoliucijų, kuriija einant valsty
bės konstitucijoje turi būt 
prisegtas priedas taksų už pa
jamas reikale.
' Rūmai prijiažino ir kitus 
visus iškeltus taksų patvarky
mo reikale sumanymus. Tas 
daugiausia Cook apskri-
a-
tl-

Sumažintas detektivų 
skaičius

Einųs policijos viršininko 
pareigas Alcock naujausiuoju 
parėdymu sumažino detektivų 
skaičių detektivų biure ligi 
200 vyrų. Ligšiol buvo 900 de- 
tektivu. 790 šimtai detektivųv t
apsitaisys uniformomis ir eis 
tarnybų gatvėse.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
birž. 21. — Šio miesto gatvė
se pardavinėta Londono ir 
Paryžiaus laikraščiai, kurie 
įpuola karalių Karolį II. Ka-

CAIRO, Egiptas, birž. 21. 
— Atsistatydino Egipto mini- 
sterių kabinetas kurio prie
šaky buvo Mustafa Nagas pa
ša. Naujų kabinetų sudaryti 
karalius pakvietė Ismael Sid- 
ky pašų.

ROMA, birž. 20. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI anų dienų 
aadiencijon priėmė 500 bava- 
mj maldininkų. Jų priešaky 
buvo kardinolas Faulhaber, 
Municbo arkivyskupas, ir 
Sheyer ir Passau vyskupijų 
vyskupu.

FRANCIJA PRIEŠ AME
RIKOS MUITŲ TARIFĄ ŠV. BONIFACO ATLAIDAI 

ST. PAUL
PARYŽIUS, birž. 21. — 

Francijos pramoninkai reika-
lauja valdžios pasiusti Ame
rikai ne tik protestą, bet ulti
matumą dėl aukštųjų muitų 
tarifos įvedimo. Jei valdžia 
mepalinktų pramoninkų nora
ms, tada, sako, būsią imtasi 
i.kitų priemonių, nuo kurių nu
kentėsiu Amerikos pramonin
kai.

ROMA, birž. 21. — Karo 
pabaigoj Tarpžemių jūroj vo
kiečiai nuskandino savo 25 
narūnus. Italijos valdžia iš
sprendė narūnus iškelti.

BYRD WASHINGTONE

kų — atsisakys mokėti tak
sas.

Jis pareiškia, kad “moksli
škai” nustatytos taksos dau
geliui teikia privilegijų, gi ki
tiems yra lygios konfiskavi
mui.

ralius buvo klausiamas kas da
ryti šiame atsitikime, ar laik
raščius konfiskuoti. Jis atsa
kė, kad leisti parduoti ir vis-

' , įkas. Laikraščiai gali rašyti, kų
žmogžudys pats pasidavė L.

TĖVAS UŽMUŠĖ TRIS 
SAVO VAIKUS

pe nori.
Gegužės 20 d. atvykęs į Vi- j Lygiai karalius pasiprieši- 

Už 1928 metus nuskirtos ta- ^tyČio nuovados raštinę Jonas ,no, kad policija žmonėms drau 
ksos yra labai aukštos. Gi už Hofincas iš Rečiūiių kaimo stų tokias ar kitokias demon 
1929 metus, sakoma, būsiu dar' Pranešė> kad «iis užmušė savo Įstracijas. Sako, tegul jie de- 
aukštesnės. Tas nepakenčia- 3 vaikus. Policija, nuvykusįmonstruoja kada nori ir kur' 

nori, kadir karaliaus rūmų 
kieme.

ima. Žmonės atsisakys mokėti
taksas.

vieton, rado Hofinco gyvena
mam kambary lovose užmuš
tus: mergaitę 4 mėn., vaikų

IEŠKO “PABLŪDUSK3” 
ŽMOGŽUDŽIO

Grant Parko stadijume šia- 'dviejų metų ir kitų 5 metų. 
ndie prasideda kariuomenės Užmuštų sudaužytos galvos 

iki smegenų kietu įrankiu. Ho
fincas sulaikytas ir uždarytas, NEAY YORK, birž. 20. — 
į daboMę. Del ko jis padarė'Apie pustrečio tūkstančio po- 
tokių biaurių žmogžudystę, da-1 licmonų Queen ir Nassau ap- 
bar stengiasi policija išaiški- skrityse ieško kažkokio “pa
nti. Spėja, kad jis buvo nete- blfldėlio ” žmogžudžio, kurs a- 

“R.” nų vakarų be jokios priežas-I
------------- į ties nušovė du žmogų ir pasi-

pramogos.

i

LAUKIAMAS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Kovoti prohibicljos priedą
{žymieji 

tai atlaikė susirinkimų ir iš- . 
sprendė visus Illinois valsty
bės advokatus pakviesti tal
kon kovoti federalį prohibici- 
jos priedų.

LONDONAS, birž. 21. — 
visų laukia

mas antrasis Simono komisi- 
įjos pranešimo tomas apie In
diją. Šiuokart komisija iške
ls pasiūlymus, kas daryti su 
•Indija. Kalbama, kad ji pirm 
visako pasiūlys Indiją skal
dyti, pakeisti rinkimus, ir tt. 
Šis pranešimas viešai bus pa
skelbtas ateinantį antradienį.

Chicagos advoka- . . .
v Čia atsidėjusiai

Pašovė, patėvj
, Earl Rogers, 15 m. aukštes- 
inios mokyklos mokinys, pašo
vė patėvį buvusį policmonų 
(Earl Felton, 45 m., už tai kad 
ipastarasis mušė jo 13 metų 
seserį.

ST. PAUL, Minn. (per paš
tą). Vietos katedroje įvyko 
išv. Bonifaco atlaidai, į ku
riuos iš visos šios valstybės 
suvyko virš 2,000 vokiečių. Vi
sose vokiečių katalikų parapi
jose tą dieną turėta specialės 
pamaldos pagerbti šį šventąjį.

Grąžina permokėtas taksas
Iš AVasbingtono praneša, 

kad Chicagos skerdyklų kom
panijoms Iždo departamentas 
grąžina apie 12 milionų dole
rių permokėtų taksų už paja
mas.

kęs proto.

ŠOVĖ 1 DVI ŽMONAS | slėpė.

Vakar vakare

INDIJOJ SPROGDINAMOS 
BOMBOS

BOMBA JUS, birž. 21. - 
Už nepriklausomybę, kovoto
jai indiečiai čia ir kituose 
miestuose prieš policiją ima 
vartoti bombas. Vis dažniau 
ivienur ir kitur bombos sprog- 

i dinamos. Daug policininkų su
žeidžiama.

Gegužės 18 d. Liubavo val
sčiuj Pabaliavo kaime, Mari
jampolės apskrity Pranas Ma- 
žauskas norėjo nužudyti savo 
27 m. amžiaus žmoną Petronę. 
Ją revolverio šūviu tik sun
kiai sužeidė į krūtinę. Jis dar 
šovė į savo brolio žmoną Al
biną Mažauskienę, bet nepa
taikė. Priežastis kėsinimosi 
nužudyti — nesugyvenimas 
šeimoje. Mažauskaa pasislėpė.

“R.”

dar vienas 
žmogus pašautas. Policija grei 
tu laiku apsiautė visą apylin
kę. Bet žmogžudis nesurastas.

PRIEŠ PROHIBICIJĄ

FARGO, No. Dakota, birž. 
19. — Šioj sausojoj valstybėj 
iškeliama kampanija prieš 
probibiciją — už 18-ojo prie
do atšaukimą.

- NUŠOVĖ NE TĄ ŽMOGŲ
I EL PASO, Tex., birž. 21.

AVASHINGTON, birž. 21. 

— Vakar čia atvyko admiro

las Byrd, nesenai gryžęs .iš 

žemgalio. Oficialiai iškilmin

gai pasitiktas.

į— Kerštan už tėvo nužudymų, 
Jeff Mears, 22 m., nušovė pa
galiau tariamąjį žmogžudį. 
Kada jis uždarytas kalėjiman, 
jam pranešta, kad jis nušovė 
ne tėvo užmušėją, bet kitą 
žmogų.

Chicagos kriminalinio teis
mo teisėjas Miller pareiškia, 
kad Chicagoj pilna negeistinų 
svetimšalių. Už tai kaltina fe- 
deralę valdžią.

MIRĖ MjONSIGN. STAHL

HANNlfiAL, Mo., birž. 21. 
— Vietos ligoninėj mirė mon- 
sign. P. Stabl, 47 metų, Fort 

ĮiMadison vyskupijos kanclie-

PRAMONE DUODA 
PELNO

Klaipėdos celiuliozos ir po
pierinių dirbinių akcinė ben
drovė savo balansą suvedė su 
žymiu pelnu. Akcininkams iš
mokėjo 10 proc. dividento. {- 
monės pelnas nuo G,64 mil. li
tų 1928 metų, 1929 metais pa
kilo ligi 7,37 mil. litų.

Pasirodo, kad padidinus į- 
monę, padidėjo ir pareikala
vimas. Del to padidėjusiai 
produkcijai rinkoje jokių sun- 

“R.”

BAKIMORE, Md., birž. 
20. — Šis miestas turi 795,007 
gyventojus.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

> Užpraeitą naktį Chicagoj. ris.

plėšikai užpuolė du policmo-j Velionis sužeistas praeitą 

nu. Vienas policmonų net iš-J,pirmadienį važiuojant auto- 

ginkluotas. mobiliu arti New London, Mo.'kumų nesusidarė.

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.85
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šulai pamatė savo klaidą, kurią keletą kartų 
šią savaitę esame nurodę, kad be Dievo nie
ko nėra, kad einant ištižusiu bedievybės ke
liu organizacija privaišinta tokių elementų, 
kurie pačią organizaciją ryžosi suardyti, ją 
mūsų tautos priešams pavesti.

Gal būt, kad toji priesaiką yra priimta 
be tani tikro nuoširdumo, tik tam, kad nuo 
bolševiką apsisaugoti ir sau vietas valdyboje 
užtikrinti, tačiau padarytąsai žingsnis turi 
savo reikšmę. Tuo įrodyta, kad SLA. dau
giausia yra tikinčių narių ir dėl to nei jo va
dai, nei organas .neturi teisės prieš tikėjimą 
kovoti, užgaulioti katalikus ir šmeižti jų va
dus.

Tos priesaikos priėmimas, tai yra Dievo netruko 
esinio pripažinimas. Del to tuo faktu džiau- ,

Pasiliuosavęs nuo redakto
riaus pareigų vėl grįžo prie 
mokslo ir įstojo į Nortliwes- 
tern Universitetą, College of 
Liberal Arts and Sciences, 
kur 1925 m. baigė primedika- 
lį kursą. Tais pačiais metais,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
REGIMAS PASAULIS.

Regimas pasaulis yra ne 
vien musų žemė, kur mes 

rudenį, įstojo į Nortlnvestern gyvename, bet saulė, kitos
Universiteto Medicinos fakul
tetą. Kaipo studentas, Dr. 
Rakauskas buvo energingas,, 
darbštus, gabus, ir pilnas iš- Į

saulės sistemos planetos ir 
žvaigždės. Šis pasaulis^ kiek 
jis stebuklingas, tiek paslap
čių pilnas. Žmogus apie stebu-

tvenningumo. Pasisekimų stu klingjį pasaulį neturi sąvokos, 
dijose, kurios sėmėsi iš jo jvaįrįas paslaptis laips- 
gabumo, nenuilstančios ©nėr- njgkaį pradeda atskleisti. Tam 
gijos, ambicijos ir pasirįžimo,! gelbsti įvairiausi žmogaus iš- 

arba

pasaulio Tvėrėjas savo dar
buose! Iš tų darbų didžiuma 
mokslininkų semia sau Įkvė
pimo. Tas jiems lengvina a- 
tidengti paslaptis.

Akstinas
*• — — II

NUSAKO GRYŠIANTĮ 
GERBŪVĮ.

RELIGINĖ PRIESAIKA SLA.

galvoti instrumentai
v . Studijuojant Nortlnvestern prietaisos>

giasi kiekvienas tikintis žmogus u pilnai ti-,Universitete Antanas turėjo! o • .- , •
kiši, kad gal ateis ir tas laikas, kad Dievas' buti dudentu įžymiau-' vRegim° ty™!eJiniU

r.,-;r,., i . užsiima mokslininkai, taip vafellfc-lllG UClllk tcllll tlKlOje IOllllOje LILIS JJllJJd“ c i it vnkflnnp*iP tipą— '
žintas, bet kad Jis bus atatinkamai garbina-' f„oriu k»iD tai- Prof Ivv |dinami’ astronomai ir astl'°- 
,aas ir kad Kristaus, Dievo Sūnaus, iburto-“S 
joj Bažnyčioj visi Sus-mo nariai atliks savo; bologiProf J)e Lee _ ob.
tikybines pareigas. 'stetrikoj, Prof. Kanavel—clii-

M. S. Rukeyser, apie biznį 
ir finansus rašytojas, laikraš
ty “The Revieiv of Revievvs” 
nusako, kad artimoj ateity A-
merikoj gryšiąs visų laukia- į 
mas gerbūvis.

Kad gerbūvis gryšiąs, jis

Sezoninėse dirbtuvėje, ku
riose gaminami dažylai ir kt,. 
atnaujina darbus.

Sakomas rašytojas paduoda 
ir daugiau tokių ir kitokių 
ženklų apie gryžtantį šaliai 
gerbūvį.

Ligšiol iš Washingtono bu
vo skelbta, kad gerbūvis šaly 
tik laikinai sumažėjęs. Saky
ta, kad nedarbas yra laikinas.

Dabar pasirodo kitkas. Nei 
tie spėjimai, nei nusakymai 
negali grąžinti gerbūvio. Ger
būvio grąžinimui yra reikalin
gus visų pramoninkų bendras 
darbas. Bet šie nelinkę sku
bintis kiti kitiems talkon. 
Didelis nepasitikėjimas val-

SLA. 36 seimas įvedė savo centro valdy
bai priesaikų, kurios pabaigoje pasako:

“Taip Dieve man padėk.’’
Del šių žodžių socialistų grupė, p. Gri- 

gačiiui vadovaujant, sakoma, kėlė triukšmą. 
Tą patvirtina ir “Naujienos“, jo redaguoja
mas socialistų laikraštis, kuriame rašoma:

“Nemaloni atmosfera seime susidarė 
taip pat apie sesijos pabaigą, kuomet Įstatų 
Komisija pašildė, kad išrinktieji SLA. virši
ninkai turi atlikti priesaiką, kuri baigiasi žo
džiais: “Taip Dieve man padėk“.

Ar nereiks ir socialistams bėgti iš Sus- ’ 
mo, nes mat p. Gegužis ir juos štai kaip “pri
gavo ’ ’:

“Diskusijose buvo nurodyta, kad Susivie
nijime yra narių, kurie j Dievą netiki, ir Kon 
stitilcija neturėtų varžyti jų .sąžinę. Bet pats 
prezidentas p. Gegužis surėžė agitacinę kal
bą prieš uždarant diskusijas ir komisijos su- j 
manymą pervarė“.

Del to vargšai socialistai savo laikrašty 
taip skundžiasi:

“Vadinasi, beveik per tris dešimts me
tų SLA. religinių priesaikų neturėjo, o dabar 
jau ją nori įvesti. Kam?“

Ir ištikro, “skandalas“. Religinė priesai
ka laisvamaniškoj organizacijoj, kurios or
ganas iki šiol sąmoningai platino bedievybę, 
priesaikoje prašoma Dievo pagalba, prieš ku

Kai tas būs įgyvendinta, tuomet SLA. j rurgijoj, prof. Sclimidt — 
jurologijoj, Prof. Ryerson — 
j orthopedikoj, Prof. Abt — 
pediatrikoj, Prof. Curtis —I 
gynekologijoj, Prof. Elliott 
medecinoj, Prof. Preble —! 
diagnostikoj, Prof. Stillians-

bus tautiška organizacija pilnoje to žodžio 
prasmėje.

ŽVĖRIŠKI LENKŲ DARBAI.

Lenkų laikraščių pranešimu, praėjusiąja 
savaitę į Vilnių atvyko Rygos lietuvių gimna-' dermatologijoj, ir Prof. Da- 
zijos ekskursija iš 87 žmonių. Ekskursan- ‘
tams išeinant iš katedros, kur buvo atlaiky-

prietaisomis suseka begalinė
se dausose, taip tariant, dan
giškus kūnus, gi antrieji ti
ria tų susektų kūnų padėtį, ,* 
jų skridimo greitumų, jų 

j sudėtį.
Šie moksiininiiai labai daug 

, pažangos atlikę. Negalima ko 
daugiau iš jų ir norėti. Saulė 
nuo žemės, yra begalo toli.

paduoda priežasčių.
Nurodo, kad statyboje šio;

nedarbo laiku imta daugiau 
galvoti apie darbo išnašumą 
ir gamybos papiginimą, taip 

ad statyba pigiau atsieitų. 
Daugmenų ir mažmenų pir

kliai, kiek teko patirti 
mano mažinti savo inventorių

lūžia trukdo kelti gerbūvį ir 
: mažinti nedarbą.

VVASHINGTONE EINA 
KALBOS

AVASUTNGTON, birž. 20. 
— Washingtone jau eina kal

ne- i bos apie 1932 politinius me
tus. Republikonų partijoje iš- 
kįla ambasadorius Meksikai 
Morrow. Sako, jis gali bar

vis — neurologijoj. 
Medicinos mokslus ba igė

Bet jie ją yra išmatavę taip, 
tarytum, pačioj saulėj bilda - įma> kadangi tas kenkė gerbu

Pradėta likviduoti vedamų
jų reikalu skolos, kas praeitą 
rudenį buvo jau nepakenčia-1 UŽml,i Prezidento Hoover

tos pamaldos, lietuvių moksleivius puolė gir-lkovo o() d., 1929 m. gauda- 
ti lenkų chuliganai. Kilo muštynės, kurių me-Į inas B ^1. (Baclielor of Me
tų lenkų chuliganai pavartojo lazdas. Per'dicine) iaįpsnį. Nuo balan- 
šias muštynes keli lietuvių moksleiviai buvojd;do y įki bak į d-> 1930 nb 
apdaužyti ir vienas į galvą sužeistas. Nak- ;jjr< Antanas G. Rakauskas 
ties metu lenkais išdaužė lietuvių bendrabučio !praktikavo mediciną St. Fran- 
langus, kur buvo apsinakvoję Rygos ekskur-jcis ligoninėje, Evanston, III.

,Į kaipo internas. Čia į trumpą

nu.
Pavyzdžiui galima imti 

katiir ištirtą saulės milžiniš- 
kumą. Jie yra ištyrę ir įrodę, 
kad saulės diametras yra virš 
vieną šimtą kartų didesnis už 
žemės diametrą, Greituoju že-

vuu. Šiandie yra padidėję 
“instalmentais“ pirkiniai. G a 
mintojai gaus progos gauti 
vis daugiau užsakymų.

Turį pinigų žmonės ima 
pirkti daugiau įvairios rū
šies bonų.

vietą toje partijoje 1932 me
tais.

27 ŽUVO VĖTROJE 
BRITANIJOJE

LONDONAS, birž. 20. — 
Britanijos dalis palietė baisi

Santai.

EUROPOS SĄJUNGA NEĮVYKDOMA. žymėjo savo gabumais; ne
kartą net seni gydytojai yra 

Lietuvos spaudos žiniomis, prancūzų už- !kreipę domės j pastabas ir 
sieniu reik. ministerio Briano sumanymas kur1 pakiauį!ę j0 sumanių patari- 
ti Europos valstybių sąjungą neranda prita- mų. Gydytojai matydami
rimo didžiausiose valstybėse. Anglija ir Ita
lija sutiko sumanymą labai šaltai. Kitos val
stybės irgi nerodo didelio pritarimo. Paga
liau, dabar prieš Briano sumanymą pradėjo 
n

: vėtra, lietus, perkūnijos. Kai- 
mės traukiniu apvažiuoti ap-; Reikalų vediniui reiškia pa- kur pakraščiais jūros bangos 

laiką jaunas daktaras pa«f-!link saulę *'os Paviršiumi im- lankumo šalies administracija išsiliejo. Žuvo 27 asmenys.
tų apie dvyliką metų, vadinas Wasliingtone. Administracija 
važiuojant be mažiausio stap-Į šaliai grąžįsinti gerbūvį.

30
gabumus leido jam daryti i- 
vairias operacijas.

Dr. A. G. Rakauskas yra

telėjimo.
Taip pat įrodyta, kad saulė 

yra skysta — ji visa kaipĮgiau pirkėjų, 
koks liepsnų kamuolys. Patir
tas ir saulės sunkumas, nors 
tuom klausimu dar nenustaty
tos galutinos skaitlinės. Skai-

Automobilių pramonėje ima 
didėti darbai. Ima rastis dau-

TEHERANAS, Persija, bi
rž. 2L — Ararato kalno‘paš- 
daičiuose turkų kariuomenė 
veda kovą su kurdais.

malonaus, linksmaus ir man- 
ašyti net įtakingiausias prancūzą politikas'dagaus budo žmogus; dėlto

— Pnankare. Jis tvirtina, esą Briano suma-|jįs buvo labai mėgiamas gy- ris /ra apĮe du . tūkstan(/iu 
nymas neįvykdomas. Kai kurios valstybės, I Rytojų štabo, seserų — vedė-<nuIloniį milion nulionų nnlio- 

rio Bažnyčią tiek daug kovojo ir žodžiais ir tarp jų pirma Vokietija, reikalaus sau kom-|jlb o ypatingai ligonių.

čiuojant tonomis, saulės svo-

raštu. pensacijų už prisidėjimą prie Paneuropos ir
Bet po trisdešimts metų praktikos, SLA. iš viso sumanymo nieko neišeisią.

Užbaigus internatą kovo 25 
d., 1930 m. Nortlnvestern Uni
versiteto Medicinos Fakulte
tas suteikė Antanui Medicinos 
Daktaro laipsnį, po kurio bu-

ATIDARĖ OFISĄ.

Kadangi saulė yra milžiniš
ka, tad ir jos pritraukimo e- 
nergija yra tokia pat. Ant 
saulės paviršiaus pritrauki
mas taip didelis, kad 150 sva
rų sveriąs žmogus ant saulės 
svertų apie 4,000 svarų.

Sakomi mokslininkai daug1 
įdomybių yra susekę ir apie 
kitų dangiškų kūnų padėti. 
Žmogus iš prigimties yra žin
geidus. Jam norėtųsi viską su
žinoti, viską patirti. Kai-ku- 
rias paslaptis jau susekė. Ti
kisi ir daugiau ištirti. Bet 

į vargiai bus kada galimybės 
žmogui patirti visas paslaptis,

Delko Visi Patyrę Žmonės 
Perka

CHRYSLEBIO AUTOMOBILIUS?
Dėlto, kad UHRYSLERIO automobiliai yra stipriausi, 
gražiausi, smarkiausi, ir geriausi, ką už tuos pinigus 
šiandieną galima nupirkti.

Dr. Antanas G. Rakauskas.

Dr. A. (i. Rakauskas atidarė savo ofi
są ir su šia diena priimdinėja ligonius po 
numeriu 2433 W. Marąuette Rd., Marąuet- 
te Parke. Telefonas G l oveli iii 3262.

' Daktaras Antanas yra gi- 
. męs Liepalotų kaime, Nau-
'miesčio parap. iš tėvų Jurgio vo prileistas prie pilnų vals- 
! ir Petronėlės Matijošaitvtės.' tybinių kvotimų, kuriuos Dr.
Augo kuomet Lietuvoje dar A. G. Rakauskas išlaikė sek- 
buvo uždrausta lietuviams niingai, gaudamas gydytojo irI I

! spauda. Pirmutinė Antano chirurgo certifikatą — leidi- 
mokykla buvo prie kaimo nią praktikuoti mediciną ir 
“daraktoriaus“. Tėvai, pašte- (chirurgiją visose gydymo 
bėję Antanuko gabumą moks- šakose.
le, pasirūpino išleisti į Nau- ’ Būdamas studentų, Anta-
miesčio dviklasę mokyklą, ku-nas vedė p-lę Eleną Narinkai-
rią baigė 1911 m. su atsižymė- tę, Rytinių, o dabar Vakarinių!'
jimu kaipo vienas iš pirmųjų .Valstijų žymiausią artistę —• .° 1 .v. ę.

... t j • • • 1 1 • 1 • .kurių skaičius begalinismokinių. dainininkę, kuri savo auksi- j v 0
1913 m., liepos mėnesį at- niu, pilnu malonumo ir gražu- 1 Nepaprastas pasaulio surė-

jdvinas ir ypatinga jame tvar- 
'ka. Stebuklingas ir galingas

Jvyksta Amerikon. Čion su mo balsu daug kartų yra ža- 
broliu Jurgiu pienavo tęsti vėjnsi Amerikos lietuvių šir- 
mokslą toliau, tik dėl lėšų sto- dis. Dr. Rakauskui įstojus į 
kos reikėjo trejetą metų pa-, ligoninę visiems metams prak- 
laukti ir per tą laiką pra- tikuoti mediciną, gerb. artis- į kolonijų,
džiai mokslo susitaupyti. *tė puikiai sunaudojo laiką iš-Imti Šv. Kryžiaus lietuvių li- 

1916 m. brolio Jurgio lei- vykdama Italijon į muzikos'goninės.
džiautas Antanas pradeda lan- ir dainų sostinę Milano siek-1 Lietuviams katalikams ten- 
kyti aukštesnę mokyklą. Ei- ti aukštumų meno srity. Ren-'ka ypatingos garbės turėti 
damas mokslą bendradarbiau- gianties daktarui atidaryti o-.^avo tarpe įžymią šeimą, 
ja “moksleiviui“, “Vyčiui“, fi.^ą artistė E. Rakauskienė:kurią sudaro Daktaras Anta

vienoje iš gražiausių lietuvių 
Marųuette Parke,

“Giedrai”, “Draugui“, “Dar grįžo namo ir pakeliui susto- 
bininkui” ir “Garsui“. Bai- jo paviešėti Kaune, ir tuom 
gęs aukštesnę mokyklą buvo pat kartu aplankyti savo ar- 
“Draugo” redakcijos štabo timuosius.
nariu, ir “Tėvynės Balso“ į Dt. A. G. Rakauskas pn- 
atsakominguoju redaktorium, siekęs užsibriežto tikslo apsi- 
AVilkes Barre, Pa. gyveno ię atidarė savo ofisą

nas ir artistė Elena. 
Nuoširdžiai sveikinu gerb.

Dr. A. G. Rakauską ir linkiu 
sėkmingos darbuotės šioje 
taip kilnioje ir atsakomingo- 
je profesijoje. Ilgiausių Metų!

Studentas P. Atkočiūnas.

Kožnai šeimynai nauda (r garbe įsigyti CHRYSLE- 
R!O automobilfą. Darbininkams, biznieriams ir pro- 
fesiortalams didelis pasiskyrlrrras — visokios rūšies 
ir visokių kalnų. Kaktos:

Plymontti $590. F. 0. B.
Chrysler 5790. iki $2995. F. 0. B.
Automobilių turėdamas, norėdamas mainyti ant naujo 
— atvažiuok į mūsų įstaigą. Mes duosime teisingą ir 
gerą kainą. t
Mes turime aukštui patyrusius gerus mekanikus. At- 
vežkite savo automobilių į mūsų įstaigą dėl pataisymo. 
Inspekcija karboratorio, generatorio ir ignition, dvkai.

M.J.KIRAS Motor Sales
3207-09 S. Halated St.

Td. CALUMET 4389.
. Vai. Mekaniko: nuo 8:00 iki 5’.00 k tsdieną.

P e nk ladien į uld a r y t a.

Pardavimo departamentas nuo 9/M) vai. ryto iki 9:00 
vai. vakaro, kasdieną.
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sheboygan,wis. į Didžioji ELkskupsijd. I LietuvąPITTSBURGH, PA.
Kas sako, kad Sbeboyga.no = 

netoli, taipogi ir piknikas, ku \ yriai miega? .Jie visuomet E 
lis yra rengiamas Seserų 'kruta. Dirba dėl savo parapi- = 
l’raneiškieeių naudai. Kaip ir dėl savo nau los. Per E 
kiekvienų metų taip ir šie- j&v. \ elykas prisidėjo su savo E 
met, jis bus ant Sesučių akės'auką prie papuošimo alto- E 
Liepos 4 (dūly 4). .Jis skirsis riaus su gėlėmis. Taip kaip E 
nuo jiereitų metu pikniko tuo- ir kitos draugijos aukojo dėl ~
?ni, kad Ims daug,' įvairesnis. Sv. Teresės stovylos ir Nelik- E 
Tų įvairumų net si įku yra vijų Šv. Praneiskaus ir Šv. į 
aprašyti. .Juos pamatyti yra Antano, taip ir Vyčiai prisi- E 
reikalinga visuomenei apšilau dėjo savo oifosnumu pagal iš- = 
kvti ir savou is akimis pusi- galę. \ isos draugijos prisidė- = 
tikrinti. '3° prie pardavinėjimo bilietų E

Štai tarp daugelio Įvairumų dėl ( lirysler Coaeh, kuris bu- = 
bus sekanti: • ,vo išleistas “Vainikų Die- g

1. Šv. Mišios ir Palaimini- noj” Vyčiai ir veikliai pusi- Ę
mas bus Seserų lvoplvčioje. datbavo prieš islaimejimo au- 
Sesučių choras giedos. tomoJidiaus ir tų vakarų.

2. Programėlj drilių, šokių, Dirželio 10 d. Vyčiai tu- 5 Gerb 
gimnastikų, ir t. t. išpildys H‘.(O tee Cream arba Šalto.- 
vaikučiui Šv. Kazimiero, Šv. Kosės Draugiškų
Petro ir Povilo, ir Š’v. Vin- dėl visų _

ai i i , ,*« izuivin knv/ = Svčksnos pu. r. klebonas, vucento Mokyklos. Sv. Kazimie- aiMianKe. Liem Rame buvo — 1
Mokyklos mergaitės žais atsilankę, tariam širdingų a- = dovaus didžiulei ekskursi-

Lietuvių Diena .jau visai Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metu 
Mirties Sukaktuviy

-----------p0 Vadovyste-------------

Praloto J. Maciejausko
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU

lle de France
Iš NEW YORKO IŠPLAUKS

Petnyčioj, Liepos 11 D. 1930
Laivas plauks j Havre, Paryžiaus uostų, kur lietuvių eks

kursantai Ims persodinti j kita laivų ir plauks per garsų Kiel 
kanalų j Klaipėdų.

Laivakortės kaina Į abi pusi $186, į vienų pusę $112, tak
sų $5.00.

Pralotas J. Macie- ,, . x, v , . . • . ,, .. .Iki New Yorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi 
E jauskas, plačiai visai lietu- reikalai visų pasažierių bus gerui aprūpinti.

S iMisirnikuna E . . . • ..... . . ' = viu tautai žinomas veikėjas,Publikos visai mažai E Visi manantieji šiemet aplankyti Lietuvų, keliaukite su 
šių ekskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus, 
nes musų ilgų metų patyrimas ekskursijų rengime užtikrina 

I . .. .s jum kuogeriausia patarnavimų. Asmeniškai, telefonu, ar tele-
Volley Bali, o berniukai base- (‘ių. laip pat aviu toms \ y- = jai, Frencli Linijos laivu Ue grafu tuoj kreipkitės:
balk itėms, kurios pagamino gardžių | (Įe France> Uppos U d. Tai

3. Vaikučiams Ims duota pyragėlių prie šaltos košės. = . , r -p. a t -tj- t\ n AT HPT l'T’TC' O r= bus smagi, patogi kelione. PĄĮjĮ P. BALTUTIS 8č CO.

i o

progos išlaimėti dovanėlių. Del tokios mažos publikos pel =
Bus įvairūs lenktyniavimai ir nas buvo labai geras, 
žaidimai. Gegužio 25 d. Vyčių 51-mos

4. Bunco Party. Mylimas Dvasios Vadas gerb. E prie šios ekskursijos.
5. “Kiaulės Gaudymas”Jkun- F- karinus su išrinktais E

Pamėgyti sugauti jų kainuos į delegatais buvo nuvykę į Mil- 
tiktai dešimtukas. Kas jų su- waukee del suvienymo ben- 
gaus galės su ja važiuoti na- N10 Apskričio iš Sheboygan, 
mo Port AVasbington, Nacine, Ke-

noslia ir Milwaukee. Šis Ap
skričio suvažiavimas puikiai 
pavyko. Salė buvo gražiai pa
puošta gėlėmis. Pavaišino vi
sus delegatus ir svečius viso
kiais. gardumynais. Paskui pra 

įdėjo visi tvarkiai vesti nula- 
rimus Apskričio naudai. Susi-

, rinkimas tęsėsi per kokias ke- 
progos, buvo nutarta pratęst , - , , ,. .. . . ‘i tunas valandas. \ įsi ko ra
tų 1 ioterijų ligi Liepos 4.

E Visi norintieji malonios ke- 
E lionės yra kviečiami dėtis 3327 SO. HALSTED STREET

• Telefonas Yards 4669
« ||||||||||||||||||||||||||||||||||||9l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllill!ll!IIIIIIftliL

Chicago, III.

6. Bazaras — bus galima iš
laimėti daugelį dalykų. Tarp 
kitų naudingų dalykų bus šeši 
-etai indų (60 pieces), artis
tiškai numaliavoti. Jie buvo 
leidžiami ant lioterijos prieš 
pereitas Velykas, bet kadangi 
ne visi Pittsburgliiečiai gavo
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KUN. A. BALTUTIS.

Marrjuetle Parko lietuvių parapijos klebonas, kurs S 
kartu su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus = 
į Lietuvų. E

kad bus paskutine Card Party. veskite ir draugus. sų yra del žaidimo dideliems
salėj iki rudens. visi • visi rengia vasara visokius ir mažiems. Bus ir muzikantų,

d. Subat. vak. po Mišparų į- 
vyks Labdarių Sų-gos 1 kp.

Shebovgano lietuviai parodo, ■piknikus. Vyčiai taip pat ren-Visokių žaidimų. Itengitės ir susirinkimas. Komisija prašo, 
kad .jie myli savo Vyčius. Į- Į » ja. jjas rugpiučio 17 d. La- , laukite visi daugiau žinių kas ateidami į susirinkimų visi, 

kurie turėjote tikiętų paėmę

nusipirko vienų, tai nei nesi
gailėjo nors ir gerai užmokė
jo. Čia visi linksmai pralei
do laikų lietuviškais šokiais.

Pereitų sekmadienį birželio Į žanga bus 25c. Prasidės kartu ! keview Parke. Jie žada pa- į link pikniko. Bus paskelbta 
15 d. vėl Wis. Apskričio bu-j ir kailiuku Bė imas lygiai: tlaryti ko geriausių piknikų, vėliau, 
vo “Track ir Field Meet”. 8:00 valanda vai<are. NeuŽ- Visi žino, kur šita vieta yra.
Čia taip pat buvo nuvykę du 

kupini automibiliai iš She
boygan. Kad ir musų lošikai 

neišlaimėjo pirmos vietos, bet 
puikiai pasirodė del tokio 
trumpo pasirengimo. Nacinio 
Vyčiai laimėjo pirmų vietą. 
.Jie gavo dovana ir labai

mirskite visi atsilankyti. Atsi-1 Labai graži. Visokių prietai-

ar “bunco party”, ar išvažia,, 
- — - ~ ; : ~ —- jvimo į Labd. ūkį, kad atneš-
Town of Lake. — Birž. 21 tumėt ir atsiteistuniet.

diliausia užsilaikė. Baigus nu- 
Užkandžių galite nesivežti tarimus kiti Vyčiai ko grei- 

iš, namų. Sesutės turės šviežių čiausia vyko į savo miestus, o 
kiaušinių, sūrio, varškės, ir į- kiti pasiliko ant Basket So- 
vairių vaisių. Ko tik norėsite, cial ir Šokio. Gaila, kad vi-' d^’a,l^’ask a’ ^uri d<‘‘
galėsite čia nusipirkti. sos “baskets” nebuvo tokios k*n»* 3ll nieiginoms, nes juos

Rengėjai. kaip viena. Nes tas, kuris i*1 iMaincjo tų giažių dovanųkuris

Universal State Banke
Parodysime pasauliai savo pribrendimą, savo turtą ir vieny

bę, nes šis Bankas yra grynai lietuvių bankas, kuris lietuvių 
vardą visados kėlė ir dabar kelia.

ŠIO BANKO TURTAS YRA 
$3,343,825.66

Jei neprigulite prie viršm.inėtos batikos ir neturite dar pa
sidėję pinigų, tai tuojau gaukite šio banko knygutę pasidėdami 
nors kelis dolerius. Tada prigulėsite prie vienos iš stipriausių 
State ir Clearng Ilouse Bankų Chicagoje.

STATE

i-

UNIVERSAL STATE 
BANK .

3252 S. Halsted St.

iKeiiosba gavo antrų vietų, o 
tSlieboygauui teko trečia vie
ta. Į žaidimus buvo tik vieni 
vaikinai. Gal butų laimėję pir
mų arba antrų, ale šitų kar
tų .ji džiaugėsi, kad laimėjo 
trečių ir gana patenkinti. Ki
tų kartų gal pasiseks geriau.

Vyčiai visados pasidarbuo
ja. Kas sekmadienį pasirodo 
kogražiausia su savo balsais 
bažnyčioj kaip gieda Šv. Mi
šias. Jie ateina įsimokyti ga
na sunkių giesmių kas nedėlia 
šilta, šalta ar lietus. Dirba iš 
visos širdies, kad kų tik jie 
daro ko laimingiausia pasi
sektų ir kad butų gražus var
das Lietuvių Slieboygane. Bir
želio 24 d. bus Vyčių paskuti- 

Įnė Card Party. Čia kviečiam 
visus jaunus ir senus ir tė- 

jvelius, kad visi atsilankytų į 
! bažnytinę salę utarninko va-į 
karų ir rainiai ir linksmai 1 
visi krūvoj praleistume laiką, j 
Bus įvairių dovanėlių del tų, J 
kuris išlaimės žaidime “Sbe-' 
epsbead”, “Bridge”. “Num- 

Įmy”, ir “Bunco”. Laikyki 
niės sau visi už garbę, kad 
galime atsilankyti į Vyčių 
parengimus, nes jie yra visa
dos rimtus ir Vyčiai visados 
verti paramos. Vyčiai tikisi, 

j kad salėj bus kupina, dėlto

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Nužemintos Kainos Ant Visų Lotų, Lietuvių Rojuj.

Special TaktaS Ant Dviejų Dienų BIRŽELIO IR 22, 1930
Pasinaudokite šia proga. Kiekvienas Pirkėjas per šitą išpardavimą pelnys gerą Diskountą.

Šita gražioji apialinkė randasi 
b-PRING FOREST, ILL. (Pirmiau 

vadintas \ViIlow Springs). Toje 

subdivizijoje išpardavimas bus di
delis F4 ir ’/2 akro lotu, ant aukštu 

Kalifornijos kalnu, padengtų lapo

tais medžiais. Faktai parodo, kad 
reikalavimas nuosavybių priemies
čiuose Chicagos didėja, kur trum-. 
pame laike buvo išparduota žemės, 
lotų, plečiu ir namų statyba pas:- 
didino palyginus didmiesčiuose.

Atvažiuokite į mūsų Subdivizmą, 
ten rasite lotus, kokių jūs ieškote 
už nužemintas kainas, su mažu į- 
mokėjimu, likusius per 5 metus le
ngvais mėnesiniais mokesčiais.

Golf Coutm

J

Subdlvizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (Pusė mylios j vakarus nuo Keane Avė.) ir Spring St. Atdaras 
nuo 11 vai. ryto Iki 6 vdl. vakaro kiekvieną dieną ir Nedėliomis. TELEPHONE W1LLOW SPRINGS 61.

S. P. KAZWELL & CO.
(KAZLAUSKAS ir KAZYVELL TAI TA PATI YPATA).

2839 W. 63rd St. Republic 8899
CHICAGO, 1LL.

I

Sbeboyga.no
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IŠ SLA. KOMUNISTU FRAKCIJOS SEIMO. -1 senoji SLA. konstitucija, nes Rezoliucijos priimtos šiais kinių birželio 22 d. vietinės PERKŪNAS SUDEGINO

-------------------- ’ Įjektų komunistų “seimas” be
Išmestųjų iš SLA Seimo | tikėjimų dabartiniais SLA.j^/ sviu,styino atlUetė.

komunistų frakcijos “seimas” vadais.
Meldažio salėj, eina dideliu en La angliškiems laikraščiams 
tuziazmu. Visi delegatai, ku- tokios žinios nepaskelbus, 
rių skaitoma 205 iš 93 kuopų, jau Dr. Palevieius pirmam 
kurios sudaro virš 6,000 na- komunistų vakare kalbėda- 
rių, gyvai svarsto SLA. rei- mas šaukė, kad visi iašistiniai 
kalus, nes, jų nuomonė, jų profesionalai yra vagys, suk- 
“ seimas” yra legalus ir tu- čiai, šiais — advokatai, o 
rįs teisės tai daryti. Visi pirmam išmestųjų komunistų 
griežtai nusistatę griauti, “seimo” posėdy, pakartojęs 
kaip jie sako, Gegužinę ma-l^avo išvakaro pasakytą kal-

i naujosios konstitucijos pio- pasiūlymais:

Pasmerkti Gegužį ir bruta
lius jo žygius SLA. seime.

Nauji sumanymai, rezoliuci
jos.

Naujų sumanymų komunis
tų “seime” SLA. labui buvo 
daug, bet kadangi daugelis 
jų rišosi su naujosios konsti
tucijos projektu, tat svarsty
mui nedaug ant stalo padė
ta.

Priimta įnešimas, kad ko-

Pasmerkti Žukų ir žalingus 
jo darbus SLA., taipgi nepri
pažinti jo generalium organi
zatorium.

Priimti atgal į SLA. Siurbų 
ir kitus Gegužio išmestus S. 
L. A. narius.

par. salėj tuojau po sumos. 
Nariai prašomi būtinai susi
rinkti, nes yra daug reikalų 
aptarti. Be to dr-jos išvažia
vimas įvyks birželio 29 Jef- 
ferson miškuose. Taigi reikės 
apsvarstyti apie tų išvažia
vimų.

K. Lukosaitis, rast.

mauskienės gyvenamasis na
mas, gurbelis.ir kitokio įvai- 

! Drulėnų vienkiemy, Kupiš-1 raus turto. Namai njidruusti 
kio valsčiuj, užėjus audrai nuo nebuvo. Nuostolių padalyta 
perkūno sudegė Adelės Gaidi- i 2500 litų. “R.”

žiną ir sutrempti fašizmų SLA.
Jurgelionis ir komunistai 

komunistus.
Cbicagos Advokatų Asocia

cijai iškėlus aikštėn graftų 
Chicago Sanitary distrikte,

bų, ir faktų susirinkusiems 
pakišo.

Vienas rajonas jau sveikina 
naują SLA.

Lyg radio būtų išnešiojęs 
visa tai kas antradienio ry-

kuriame sykiu su 55 advoka- t;) jvyko jjetuvii} Auditorijoj, 
tais įveltas ir Kl. Jurgelio- nes an| rytojaus 5-sis SLA. 
nis, SLA. teisių komisijos rajonas (rodos, iš Pennsylva- 
pirmininkas, komunistus da nia) j Miliausko lupomis 
labiau užartavo ir įtikino, jog [aįįku sveikino naujų SLA., 
kas nors panašaus yra ir pažymėdamas, kad to rajono 
SLA. viršūnėje, nes, jeig3b “kuopos esančios su jomis”, 
anot jų, viskas būtų “čysta”, o deiegatas »arkįunas net 
negi dėlto menknieko, rei- ^25 paklojo teismo užvedimui 
kalavimo iš komunistų pusės -}T iaynėjimui.
vieno savo nario mandatų ko- 
misijon, — būtų įvykę tas, 
kas įvyko, tai areštavimas ir

Rezoliucija visoms kuopoms 
atsimesti nuo senojo SLA.
Rezoliucijų komisijai (Žal-

15,000 eis į frontą.
Komunistai pilnai įsitikinę 

misijų komisija pagamini ų' SLA. biIos laim6jimu. EsQ> 
delegatams bendrų raportų iš' nežifirint> kad SLA. turtan 
viso savo ir sočiai tauti- b. vįsos fašistinės smegenys 
ninku seimų. Jie raportai bus.yra (jegužio kišenėje, tačiau 
išduodami visoms kuopoms, 'komunistai to nepaisą kovos 

Steigti $500 vaikų apsau- j Įr0ldan jįe pašauksiu 15,000 
gos skyriui. Įnešimas pa'narių ir kovą'laimėsią! Komu- 
tas busimai teisių komisijai, j nistai net miliona dol. atiduo-

Kad SLA. organizatoriui da Gegužiui ir Ko. “suryti”,

Įstabus paveikslai iš 
kovos Chateau-Thier- 
ry!
Orlaiviai, tankai, ar
tilerija, raitarija, pės
tininkai ir kiti veiki
me!
Indomxs grtklai, šarvai 
ir reikmenos visą ar
mijos dalių.
Didžiausia Karinė de
monstracija S. V.! 
Dideli Thearle — Duf- 
field Co. firevvorksai. 

KARINIS TURNA-
vA MENTAS ir PARODA 

ŠEŠTO KORPUSO LAIKAS 
S. V. ARMIJOS.

Birželio 21 iki 29 
SOI.DIER PIEIjD. GRANT PARK 

CHICAGO
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piknikas!
s u

DOVANOMIS
Rengia

nebūtų mokoma alga, bet neg ne jįe |a turtą sukrovę, 
dirbtų už nuošimtį. Įnešimas p)et riai.įaį davbįninkai. Esę> 
palestas Tiki. Tarybai. laimėje kovų SLA. nariai gr.ei-

Kad organe butų skelbiama I tai išbudavosįų naujų sųjun- 
smulkmeniška pajamų ir iš
laidų atskaita.

Kad moksleiviai, gavę pa-J
šelpos iš SLA. moksleivių fon -----------
do, ir tapus profesionalais ne- North Side. — šv. Kaži- 
atsilyginę SLA., būtų viešai !nuero Brolių ir Seserų dr-ja ! Grynas pelnas eis A.įmy Relief Dr 
spaudoje paskelbti. turės savo pusmetinį susirin-’^.^l^jorkareRių.1

SUSIRINKITE. 'Vakarais 
8 vai.

Popiečiais 2:15 vai. 
Birželio 22, 28,29

ĮŽANGA $1.00
Vaikams 50c., Rezervuotos vietos 

$1.50, Box’o sėdynės $2.50

Chicagos Lietuvių Auditorijos B-ve

Į Nedelioj, Birželio • lene 29 d., 1930 1
Į CHERNAUSKO DARŽE |

79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

Pradžia 1O vai. ryto
| DOVANOS: |

| De SOTO SEDAN vertės $985.00 |
| PHILCO RADIO vertės $170.00 =
| ELGIN LAIKRODĖLIS vertės $25.00
| Visus maloniai kviečia =

KOMITETAS. |

«i!iiiiiiiiiimi!imiiiin»iiiii«iiiiimi»iiimiiiiiniii!iiiiiiiiiii,ii!iiiiiiii»iiiii»iim!Į!iii[K

IIIIIIIIIIIIišmetimas iš svetainės viiš dokuįj Zebriui ir Stankcvi- 
200 teisėtų SLA. kuopų de-!į-.įuįj pavesta pagaminti ben- 
legatų. Taigi, Jurgelionio pa- dra rezoliucija visoms SLA. 
varde ' įvelta į Sanitary dis-įkuoponis reikale atsimetimo 
trikto graftų, būsiąs didelis ir |nuo senoj0 sLA. Komisijos 
stiprus įnagis komunistams įpasitarime su advokatu, šis
kovoje visose SLA kuopose, pasakęs, kad komunistų ko-j 
už atsimetimą nuo “fašistų Jva jįjLA. Seime vedama teisin- 
Jurgelionio įvėlimas į graftų gai> kad išvaikytųjų ‘seimas’ 

būsiąs vejas, kuris v įsose g-aĮįs spręsti reikalus, o po 
SLA. kuopose stiprins nepasi- j yeįluo narįai galį siūsti mo.

— ikesęius naujai Pildomąja! Ta
rybai. Bet tų pinigų nebusią 
galima naudoti bilos vedimui, 
nei-gi kitiems reikalams. Tai 
bus išimtinai narių pašelpini- 
giai. Bilos- vedimui nariai tu
rėsiu aukoti, kuopos tam tik
slui rengti pramogas ir t. t. 
Bilos vedimo pagrindu bus

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

THE CATHOLICSUPPLY HOUSE
4723 W. Madison St. Chicago, III.

JUOZAS KAZIKAITIS
(Kazik)

Savininkas Archer Furnitu- 
re krautuvės 4140 Archer avė. 
Jisai ten pat užlaiko setų 
dirbtuvę. Dabar iš priežasties 
SLA. Seimo, atsibunančio Cbi- 
cagoj, kada “Draugas” pa
siekia platesnes lietuvių mi
nias, p. Kazikaitis visiems pra 
neša, kad savo krautuvėj ra 
kandus ir setus parduoda už 
žymiai papigintas kainus. Se
nieji jo kostomeriai ir visi ki
ti prašomi pasinaudoti šiuo 
supiginimu. (Adv.)

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIACTSTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Alano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Hay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aS paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Jsl- 
kerėjueią, chronišką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pat 
CHA. ne.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTA8 

Inėjimas Rurnas 101#

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo B iki 7 

Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Bankas Adatas Visą Dieną Sukatoje

PERKĖLIMAS
.Jei jus dėl kokios nors priežasties norėtumėt perkelti savo sąs

kaitų į,musų Bankų iš kokio nors kito banko ar tai Chicagoj ar bite 
kokio kito miesto, tai malonėkite atnešti savo taupymo sąskaitos kny
gelę pas mus ir mes atliksime perkėlimų.

Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavieia, Metrikis, Adomavičia 
ir p-le Laucaitė maloniai jums patarnaus.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

W1SS’G,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS EIGAS VYRŲ TR MOTERŲ 
NEŽU RINT KAIP I ZSISENfcJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spcclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomls iki 12 <1. 
<200 Mest 20 St. kampas Keclvr Avė., Tel. Cravvfortl 5573

(t

—J

Peoples Pįitional Bank
and *3rusi Company

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

Mes tarai (Apdraudžiant)
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Dainiontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
Langus 4. « u

Kailinius (Fnr Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bl-lg. Constructiou)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)

Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ii- greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus 
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Kovai In
surance, Aetna Lifet and ('asilaity Co. ir kitų kompani
jų. kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Vnderfvriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P, KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. Tel. Republic 8899

TREČIA DIDELE VYčIįl EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko LIEPOS 5 
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“ F R E D E R I K VIII”

l.ii poa 19 d.
KITI IšPI.AI RIMAI:

United State. .. Birželio 1< d. United States 
Oscar II ............ Birželio 28 d.

I ŽSISAKYKiT YIET.Ji DABAR. 
KREIPKITfiS PRIE CHICAGOS AGENTŲ:

Paul I'. Baltutis. 3327 So. Halsted Street,
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted Street.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted Street.
J. J. Zolp, <559 Soi.th Paulina Street. 
Metropolitan Hiate Bank, 2201 W. 22nd Street,
Central Manufaeturlng Dlstrict Bnnk, 1110 \V. Sfi'h Street

ARBA SCANDINAVIAN - AMERICAN UI
I.KI X. I.A RAI.I.E ST., CHICAGO. II-T.,
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STICKNEY GROVE Harlem Avė. prie Ogden Avenue, Lyons, Illinois.
Yra graži pieva, dailūs medžiai, atvykusieji galės linksmai pažaisti, smagiai pasivaikš

čioti ir pakvėpuoti tyru oru. šokiai, atletiški persiėmimai zir kitokie įvarumai. Tikietas iš- 
anksto perkant 35c., darže 50c. Pradžia 11 vai. ryto. Visus kviečia KOMISIJA.

rained out, so tomorrow’s ga
ilio will decide thc league’s 
leadership. Cicero is conce- 
ded the edge.

Editor.

CICERO VS SOUTH CHI 
CAGO.

K OF L GAMĖS T0M0R- 
R0W.

by Vaitikaitis 3. Padėka. PIKNIKAS.
Editor.

AUDITORIJOS B VĖS 
PIKNIKAS.

Gary at Providence 
Nortli Side at South Chicago 
Cicero at Brighton Park 
West Side at Bridgeport.

Editor.

C. Raaseli — 1 B.
Dack — L. F.
Renicck — 2 B. 
Kuzmickas — S. S. 
Conrad — P.

Ciceros lineup will be the 
jame as every Sunday.

Editor.

CICERO 
J. Zuk 3h 
V. Balsis cf
E. AYallaitis c 
B. Budreck lf 
A. Vaitikaitis p 
P. Vaitikaitis lb 
A. Zirgaitis. rf
F. Zuk ss
F. Stankus 2bWAUKEGAN CHAMPS 

PLAY CICERO.
OFFICIAL STANDINGS

(Not including g .uues of
Cicero plays Waukegan at June 1 5).

Waukegan on Julv 4th, at 1 W. L. Post. Ptc.
P. M. AVaukegan has a ve- Brighton 4 0 1 1000
teran team with a ivonderful Cicero 3 0 0 2 1000
piteher and will gice Cicero a Bridgeport Oo 1 1 750
piteher and will give Cicero a South Chicago 2 1 9 666
v/as Lake County Champion North Side 2 1 2 666
of lašt year. Their lineup. Gary 0 Od 2 000

Kosir — R. F. West Side 0 9O 2 000
Kabares — 3 B. Providence 0 5 0 0001
11. Raaseli — C. F. Cicero won lašt Sunday1

Yuncer — C. whieh Brighton v■as being j

AB R 11
5 2 2
5 1 1
5 2 4
5 2 O
5 1 n

4 0 1
2 1 0
3 0 0

2 1 0

36 10 12

AB R 11
4 0 0
4 0 0
Oo 0 0

s 4 0 1
4 0 1
3 0 0

3 3 0 1
3b 3 0 0

3 0 0

31 0 3

R. ANDRELUNAS TO DO
NATE TR0PHY TO 
BASEBALL K OF

L CHAMPIČNS.

The well-known jewelry and 
radio store owner R. Andre- 
lunas 2650 W. 63rd St. an or- 
ganizer of the K of L Coun- 
cil 36 and štili it’s member, at 
the elose of the K of L Chi
cago District Baseball season 
will award to the champions 
a trophy. Besides tliis trophy 
the Chicago District is also 
giving a trophy for first and 
second place teams.

Red Cherry.

l

Nauji Columbia 
Lietuviški Rekordai

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis kiekvie
no Lietuvio namuose, nes yra žinoma gera muzika mu
ms daug gero duoda, o ypatingai musų Lietuvių muzi
ka.

Klausykite Lietuvių programų kas nedėldieni iš 
WCFL radio stoties nuo 1 iki 2\ vai. po pietų, kas ket- 
vergą iš VVIIFC nuo 7 iki 8 valanda vakare.

Ingr&iti Mahanojaus Orkestros 
1G1G8—Sbarkey Kumštynės — 2 dalis 
16164—-Močiutės Mazurka ir Kariška Daina 
16170—.Ievutės Polka ir Šiaučiaus Polka 
16143—Petro Polka ir Vestuvės 
16133—Kariška Polka ir Žydeli Judeli Polka 
16147—Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

Menkeliniutės ir Stankūno Duetai 
16158—Šia Naktele ir Atneša Bėdas Kukuliu

Viedra
16161—Valio Dalgelio ir Geismui Svajonės

Naujas Miko Petrausko
16166—Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė

Worcesterio Orkestros
16165—Dviejų Žodžiu Polka ir Lietuvos Kvietkos 
16172—Lietuvių Kareivių .Šokis ir Ei,nik Polka

Juozo Antonelio
16171—Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės 

Kaina rekordų 75c. vienas rekordas. Siunčiame į ki
tus miestus. Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tikrai yru Lietuvių kalboje. Katalogas 
dykai.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

SO. CHICAGO 
C. Regashus c 
C. Kibelskis cf 
B. Peculis lb 
J. Regashus p :
E. Redwick 2b 
J. Peculis rf 
B. Regashus ss 
J. Zevatkauskas
F. Redwick lf

2 Base hits- — E. Red- 
wick, Budfeck.

3 Base hits — J. Zuk.
Double Plays — B. Rega

shus to E. Redwick to B. Pe
culis.

Left on base — Cicero 7; 
South Chicago 7.

Struck out — by J. Rega
shus 3; by B. Regashus 2; by 
Vaitikaitis 15.

Base on balls — by J. Re
gashus 2; by B. Regashus 3;

LIETUVIŲ VALANDA.

Svečiai artistai.
Sekmadieny, birželio 22 d. 

iš; radio stoties WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų, Chicagie- 
eiai turės nepaprastų progų 
išgirsti žymių svečių' artistų: 
Julę Metrikaitę iš Vlorcester, 
Mass., soprano; Violet Moc- 
kaitę, smuikininkę, iš Maha- 
noy City ir K. B. Kraučiunų, 
Lietuvos Operos artistų. Jie 
dalyvauja dabar SLA seime. 
Tai bus vienintelė proga clii- 
cagiečiams juos išgirsti sek
madieny per tadio. Visiems ar 
tistams pianu akompanuos p. 
M. Jozavitas.

Kaip žinoma, ši radio va
landa yra difodama Jos. F. 
Budriko muzikos krautuvės, 
Š417 Š. Halsted St. Tad sek
madieny 1 vai. po pietų užsi- 
statykite radio ant 970 kiloc. 
stoties WCFL.

Tariame širdinga ačiū ger
biamam kun. I. Valančiunui, 
klebonui Šv. Vincento para
pijos, Girardville, Pa. ir gerb. 
kun. J. Tiškui, klebonui Šv. 
Ludwigo parapijos, Mazevil- 
le, Pa. už jų aukų ir paragini- 
ma savo parapijom] mūsų se
sutės gelbėti savo aukomis. 
Taipogi tariame ačiū sekan
tiems aukotojams:

Girardville, Pa.
Gerb. kun. I. Valaneiunas 

$5.00.

J. Kulingauskienė .... 5.00
M. Pononienė .................. 2.00
I. Racimas ...................... 1.00

Po $1.00: R. Padamanskienė, 
O. Griskienis, U. Kasakaitie- 
nė, O. Satkaitienė, V. Vaitke- 
vič, R. Zubrienė, M. Masai- 
kienė, U. Bakšienė, M. Mor
ris, E. Bugdonienė, K. Sugu- 
raitis, A. Chicatos, W. Pau
lauskas, K. Krick, V. Sutkai- 
tis, J. Matulaitis, K. Pauge,
K. Mikšienė, M. Pononienė, 
A. Lukusaučiutė, J. Miller, 
A. Utaras, B. Dobrovolsky,

Smulkiais surinkta $58.00. 
Viso .......................... $95.00

Mazeville, Pa.
Po $1.00: V. Uzubis, G. Me- 

linauskas, P. Abraniavic, J. 
Valicka, A. Kaselienienė, E. 
Miller, A. Laurusevičius, M. 
Valitsky, M. Bendinskienė, 
D. Morkūnienė.

Dievo Apveizdos Parap.—
Šv. Jono Ev. vyrų ir moterų 
dr-ja turės šeiminiškų išvažia
vimų sekmadienį birželio 22 
d. Savickio ukėje, Justice 
Park. Kviečiami visi dr. na
riai ir narės, svečiai ir vieš
nios atvažiuoti ir paremti šių 
dr-jų. Ypač. yra kviečiamas 
jaunimas. Bus gera orkestrą 
ir komisija rūpinsis visiems 
kuogeriausia patarnauti. Pra
džia 1 vai. po pietų. Dr-ja 
remia visus gerus darbus to
dėl lauksime, kad visi dabar 
jos darbų paremtų.

Chicagos Lietuvių Audito
rijos B-vės rengia metinį pik
nikų su didelėmis dovanomis. 
Yra skiriama laimėjimui au
tomobilius De Soto sedan, 
Pliilco radio ir laikrodėlis. 
Piknikas įvyks birželio 29 
Cherniausko darže. Bendrove 
savo piknikui rengia rūpes
tingai ir visada gerai išeina. 
Ir šiemet pikniko komisija, 
smarkiai veikia, kad viskas 
kuogeriausia pavyktų.

Rengėjai.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių l&tvų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui eaužemlu J Kauna. 
Pamatykite Londoną, pake
ly. Taipgi tiesiai į Londo

ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kleaos laivakortės J abu g

CUNARD LINE'

A lu iš New Yorko į Kauną |208 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite blle 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvtl. 

Cblcsco, m.

MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 tentai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAH STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

Smulkiais surinkta $18.(K). 
Viso ......................... $28.00

Seserys Pranciškietės.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

NAUDOKITĖS MUSŲ PATARNAVIMU
Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parū

piname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugrįžimo.

Siunčiame pinigus į visas pasaulio dalis pet laidomis ir te
legrafu pigiausiomis išlygomis.

Teikiame paskolas "ant namų lengviausiomis išlygomis.

Parduodame saugius 1-mus morgičius, nešančius 6%.

Perkeliame jūsų pinigus iš kitų bankų į šią banką su nuo
šimčiais.

Mūsų banko turtas virš $3,500,000.00.

Su visokiais reikalais kreipkitės laišku ar asmeniškai.

Metropolitan 
State Bank

2201 WĖST 22nd STR., CHICAGO, ILL.
šiandie Bankas atdaras nuo 6 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.

KHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimmiiiiimmiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I Išpardavimas
I Seklyčių Setų

Pas mus jūs nusi
pirksite setą pigi ari, 
negu pas kitus. Pas 
mus jūs nusipirksit ra
kandų setą perpus pi
giau, negu kfttff.

$1.36.00 vertes 
quard setas .3 šmo-

“ $59.00
$105.00 vertes 3 3 

šmotų Moliair se- S
$98.00-

$266.00 vėrtės 3-jų 
šmotų Mooųuctte se-

tas 1G5,OO

i

S

Es

$425.00 kainuoja kitose krautuvėse, o mūsų žema kai-
“ .................................... $195.00

Mūsų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai. 
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatysit mūsų setus,

dirbtuvę ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti mūsų kainas 
su kitų kainomis.

Archer Furniture
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733 Chicago, III.
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D R A U O A S šeštadieni?, Biri. 21 d., 1930

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

“DRAUGO’’ PIKNIKAS 
JAU NETOLI.

Dienraščio “Draugo” 
nikus įvyks liepos 13 d.

pik-
Čer-

quettė Rd., Pr. Smilgius, 2639 So 
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S. se. 
Rockwell, A. Gudenas, 6807

Oakley ir “Draugo” ofi-į SAVIVALDYBIŲ RINKI- lietuviai gavo vieną vietą.
MAI KLAIPĖDOJ GYVAI IiijL,

PRAĖJOVisi tikietų platintojai pra-
R.

(Ti|sa iš praeito šeštadienio) |

Actas (Uksusas) Kreida; gesintos kalkės, me-
Ruk&čioji druska dinių pelenų šarmas.
Oksalas •
Vitriolis Valgomoji soda (biearbonate
(Sulpruric Acid) of Soda); magnezija; kreida; Į
Muriatikas gesintos kalkės; medinių pele-
'(Hydrochloric Ac.) nų šarmas; muilas; linų sė-
Nitrikas menų sriuba; pienas; išplak-
(Nitric Acid) to kiaušinio baltimas; valgo-Į
Phosphorikas mas aliejus. 1(Phosplioric Acid) 1

▲Įkalinai: Actas (uksusas); citrina.
Potašius •
Degtinlajus Pienas
(Causiric linie)

Plikšannis Raugalas; citrina; rugščioji
(Caustic Soda) druska; actas; aliejus. Taipgi

* duot žalius kiaušinius.
Amonija Daug ricinos; arba daug alio-

■ jaus ar alyvos.

Phosphoras Magnezija; degtų kaulų ang-

Degtukai lis; degutas; senas terpenti-
nas. Saugokitės neduokite jo-

P kio Riebumo!

Taboka Juoda kava; medžio žievės ar-
bata; prakaitavimas.

Turpentinas Magnezija; linų sėmenų sriu-
ba.

Pirmutinę pagalbą reikia teikti greit. Juo ilgiau gai-

So. Campbell, J. Baranaus-(šomi atsiminti, jog “Draugo’ 
kienės krautuvėj, 6955 South piknike bus leidžiamas dide-

niausko darže. Tai jau nedaug Talman, Petras Rumšą, 7203 |js įr puikus radio. įžangos ti- 'pbdos krašte praėjo gyviau 
laiko beliko. Visose kolonijo- So. Maplewood, J. Stočkus, kietai po bOe.kartu bus ir lai- Pa<,ioj Klaipėdoj. Provi-
se darbuotojai jau paskirti į 6322 So. Rockvell, V. Petkaus mojimo tikietai. Tai tas žv-
darbą. Dabar visi “Draugo” bučernėj, 2300 W. 69 St.

Savivaldvbiu rinkiniai Klai-

prieteliai ir rėmėjai širdingai 
yra kviečiami talkon tikietų 
platinime ir parėmime daik
tais, patarimais, darbu, atsi-

Tikietų galima 
vietose;

gauti šiose M

Cicero, 111. — J. Mockus, 
1301 So. 30 Ct., A. Valančius, 
1226 So. 30 Avė., B. Kučienė, 
.J. Mikolainis, J. Matekaitis, 
B. Grikšaitė, Elena ŠulgaiV, 

Vaičiūnienė, 1927 — 49
Avė.

North Side — A. Bacevi-Bridgeporte — p-nia A. Nau
sėdienė, 917 W. 33 st., A. Ale- čius> 1850 Wabansia, K. ku

petys 1710 No. Girard, V. Ma- 
čekonis, 3315 Pierce Avė.

gt Dievo Apvaizdos par. — J.
Puplesis, 1823 So. Union, p-nia 

1928 Canalport
Avė.

Roseland — M. Misiūnas, 
243 W. 108 PI.

krautuvėj, 901 W. Q‘>ū«>

Town of Lake — P. Biels- 
kio įce-creaminej, 4o44 South Į t ’
Wood St., J. Matemaitis, 4528 
So. Hermitage St., J. Paukš
tis, 4508 So. Donore st., St.
Bagdonas, 4608 So. AVood st.,
Zofija Leščauskaitė, 4633 So.
Wood St., V. Butkevičiutė,
5619 S. Lincoln st., K. Kaval- 
čiko krautuvėj, 4537 S. Pau
lina, A. Rumšienė, 5702 So 
Justine, K. Būro
1845 W. 47 st.

West Pullman — Z. Gedvi
las, 12022 So. Halsted St.

Melrose Park — J. Žvirblis 
143 35 Avė.

AVest Side — Ciprijonas
bučernėj Drutenis, 2209 W. 23 PI., M.

Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B.

Brighton Park — F. Gubis- 
ta, 4355 So. Mozart st., J. 
Urnežius, 4618 S. Califomia, 
A. Vyšniauskas, 2517 W. 43 
st., J. Dargužis, 4210 So. 
Artesian, V. Zaramskaitė, 4458 
So. Francisco.

šuosi, tuo daugiau žalos padarys nuodai.
KIEKVIENAME APSINUODIJIMO atsitikime, jei tik

nelaimingas gali nuryti, duok gerti pieną; žalius kiaušinius 
išplaktus piene; miltą išplaktų Smetonoje; aliejų; sėmenų 
buizą; miežinių miltų buizą.

ARBATOS esencija neitralizuoja daug nuodų, todėl vi
sad apsimoka duoti stiprią arbatą gerti, nes niekad nepakenks.

JEI MIEGOT nori apsinuodijęs, neleisk! užmigt, mušk su 
šlapiu rankšluosčiu per veidą, per kaklą ir krutinę; vedžiok; 
mušk per padus; duok gerti stiprios juodos kavos; daryk vis
ką kad tik neužmigtų. Tik su šaltu vandeniu nevalia šlaks
tyti!

Po kiekvieno apsinuodijimo, žmogaus sistemoje susidaro 
komplikacijos. Vieni gauna širdies ilgą, kiti inkstą ligą, ki
tus paralyžius ištinka, kiti apanka, kiti proto netenka ir t. t. 
Taigi kad išvengti baisių pasekmių, visada reik šaukti dak
tarą; o iki daktaras atvyks, tai nelaimingam teik pirmutinią- 
ją pagalbą, kaip aukščiau pasakyta.

UŽSIDEGUS DRAPANOMS, nebėk! Gulk ant žemės, 
voliokis ir vyniokis į viską kas po ranka papuola. Jei yra 
smilčių, berk ant savęs smiltis; jei yra purvo, pilk ant savęs 
purvą. Gesink ugnį, troškink liepsnas, tik nebėk, nes nuo bė
gimo dar labiau ugnis įsigauna. Atmink, kad liepsnos visa
da į viršų kyla, tad jei stačias stovėsi, tai veidas gali apdeg
ti, akys gali apsvilti, kas yra labai pavojinga.

UŽSPRINGUSIAM suduok kelis sykius su delnu į nuga
rą. Jei tas negelbėtų, tai pakark greit nelaimingąjį už kojų 
ir mušk su kumščia į krutinę. Tik, žinoma, taip pakorusį ne
laikyk ilgai.

VĖMIMAS. Pirm negu ką darysi, reik įsitikrinti ar ne
išgėrė kokių nors nuodų, arba ar nesuvalgė pasenusio, suge
dusio masito, kaip tai pasenusios žuvies, sugedusios mėsos 
ir t. t. Jei žmogus mėšlu vemia, tai reiškia, kad žarnos susi
suko arba užsiblokavo, tada kuogreičiausia reik vežti į ligo
ninę. Paprastą vėmimą galima sustabdyti.

VĖMIMAS APSINUODIJUS, — žiūrėk “Nuodai ir An
tidotai”.

ŽAIZDOS. Kiekvieną žaizdą, kad ir menkiausia butų, 
reik priderančiai ir švariai aptverti. Lietuviai tankiai ant 
žaizdų deda voratinklius, esą buk voratinkliai kraują greit 
sustabdo ir greitai gydo. Tai netiesa! Voratinklius ant žaiz
dų dėti yra labai pavojinga,, nes gali kraują užteršti (užnuo- 
dinti) ir nuo to žmogus gali mirti.

Žaizdą visų pirma reik gerai išmazgoti šiltu vandeniu 
bei muilu. Po to reik užpilti karboliaus, paskui užpilti spirito. 
Pilti ant žaizdos “I0DIN0S” nepatariu. “ MBRCUROCHRO- 
ME” yra geresnis antiseptikas. Kad geriau užgytų ir apsau 
gotų nuo “užsirožyjimo”, tai reikia aptepti žaizdą balz&mu 
sutaisytu taip kaip nurodyta skyriuje “ĮSTPJOVTJS”. Po to 

ik aprišti švariu lininiu skudurėliu. \
(Bus daugiau)

miai palengvina tikietų plati
nimą. Be to via platinami 
vien laimėjimo tikietai po 
10c.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 AV. 23 rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei-

ncijoj vistu- dalyvavo 83—90 
proc. turėjusių teisę balsuoti. 
Pagėgiuose balsavo net 95 
proc. Ten lietuviai gavo ke- 

' turias vietas, būtent, tris lie- 
tuviai miestelėnai ir vienas 
lietuvis socialistas. Ūkininkai 
gavo penkias vietas, socialde
mokratai vieną vietą, pirkliai 
ir laisvų profesijų žmonės 
vieną vietą, amatninkai vieną

r

Šiluma pra
šalinanti 
skautmg I

Sloan’s
Liniment

NETURĖJO APETITO
"Chicago, III., May 1. — Viską, ban
džiau nuo savo vidurių trubelių, bet 
veltui. Neturėjau apetito, o nuo val- 

. . .... jgių kvapo koktu darydavosi. Imu
Vietą ir miesieienų sąjunga ^Trinerio Kartaus Vyną ir kad jus

dvi vietas.

Šilutėj iš 2,093 turėjusių 
teisę balsuoti, balsavo 1,396. 
Daugiausia balsų gavo sočia’ 
demokratai (penkias vietas),

pamatytumėt mane valgant dabar!
Mrs. Kai. Klintimi.”

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra natūralūs tonikas, jis gelbsti vi
rškinimui, valo vidurius ir stiprina 
visą kūną. Bandyk jį, gausi bGe ap- 
tiekoje. Sempeliai dykai iš Jos. Tri- 
r.er Co., 1 333 So.' Ashland Avė., Chi
cago. Iii.

Urbonavičius 270o AV. 24 PI., 'ka.la.is kreiptis į valdyba arba 
studentas P. Atkočiūnas, 2336 agitatorius.

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis, 6540 So. Campbell, 
V. Rukštalis, 2423 AV. Mar-

VISI Į VYČIŲ PIKNIKĄ

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš
dirba europiš- 
ko Ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kazl- 
vartus.
miero kapinių

^Reumatizmas sausgėlų ■
Nealkankyklte savęs skaus- ■ 

mals. Reumatizmu. Sausgėla, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raamenų sukimu: nes skau- H 
dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
Ir dažnai ant patalo paguldo, g

CAPSICO COMPOUND mo- 
stls lengvai prašalina vlršml- “ 
nėtas Ilgas; mums šiandie 4an- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- g 
vones pasveikę Kaina BEo per 
paštų BEo arba dvi ui SI.ES. ■

Dukart tvirtesnė 75 c. ■
Knyga: “ŠALTINIS 8VKI- -

KATOS” augalais gydytles. kai
na EB sentų. ■

Justin Kulis ZIUBE South Halsted Street
CHICAGO. ELL. ■

Pirkite San Seklyčiai Setą
IŠ SETŲ IŠDIRBĘ JŲ IR 

Didžiausių Lietuvių Krautuvininkų 

Amerikoje

ThePeoplesFurnihireCo.
Čia visuomet turite progą įsigyti sau setą už išdir- 
bystės kainą, sutaupindami sau perkupčių uždarbius. 
Kadangi šios įstaigos didis pirklybos išplatinimas 
daleidžia operuoti nuosavą seklyčiom setų dirbtuvę 
ir didis skaičius pardavimų duoda galimybę vartoti 
geriausią medžiagą, ir užlaikyti patyrusius ir užtik
rintus rakandų dirbėjus, tas užtikrina, kad šiose 
krautuvėse perkanti publika visuomet gali naudotis 
geresnėm prekėm ir žemesne kaina. Todėl protin
giausiais padarysite jei sau setą pirksite šiose krau
tuvėse. Žemiau paduodame keletą palyginimų.

Oras numatomas gražus. 
Todėl į vyčių pikniką visi va
žiuoja, joją pėsti eina ir ki
taip keliauja jauni ir seni, 
vyrai, moterys ir vaikai. O 
tas piknikas įvyks rytoj bir
želio 22 d. Stickney darže. 
Ten bus lenktynių, žaidimų, 
imtynių, laimėjimų, o visus 
linksmins smarki vyčių or
kestrą, L. Krekščiuno vedama.

PADfcKAVON,*

ROZALIJA
MIŠKINIENĖ

kuri mirė Birželio 15 dienų ir 
palaidota tapo Birž. 18, o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilus Ir negalėda
ma atsldėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimų ir palydėjo jų į tų neiš
vengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišailnimų iš musų 

tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir sutelkusiems 
vainikus draugaftns. Dėkavoja
me musų dvasiškam tėvui kun. 
Jurgaičiui kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielų; 
dėkavojame grab. S. P. Mažei
kai kurs gavo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo Jų į amžinlst), o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir 
rupesnius, dėkavojame šv. O- 
nos draugystei už grabnešlus 
Ir patarnavhnų laidotuvėse ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylyma mo
teris ir motinėlė sakome: ilsė
kis Šaltoj žemėje.

Vyras, Valkai Ir Giminės.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U
S SVARBUS PRANEŠIMAS g 
g CHICAGOS LIETUVIAMS g

š J. F. Radžius B
i GRABU IŠDIRBYSTE1 |
H ■

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerel- | 
i kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar T

■ mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- Ų 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organl- gg 
zacljos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- .■ 
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriul už M 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja S 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- | 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę Išmokėti iš I 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- j 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra | 
lengva. "

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

. J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Cbicagoje

Ofisas: Skyrius:
JJ 668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. JJ

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

r

$100.00 Vertės 2 Šmotu aukštos rūšies Jaequard setas gerai pada
rytas ir gražiai atrodantis. Pasirinkimas skirtin- $49.50 
gn spalvų. Mūsų žema kaina ..........,......................

$180.00 Vertės aukštos rūšies setai dengti su tikra Mohair, apver
čiamom sėdinėm, \Vebbcd konstrukcija y>er visą, $98.50 
ymsirinkimns spalvų, 2 šmotai tik ....................

$275.00 Vertės 3-jų šmotų setai, pasirinkimas apdengima naujau
sios minios šilko Moeųuette, Importuoto Frieze, arba Antiųuo Vel- 
vet, romai dailini išpjaustyti ir nubaigti, 3 $170.00 
šmotai, už .................................................................

$325.0J Vertės tikrni aristokratiško padarymo, spalvos ir piešimo 
setai, tikro raudonmedžio romai, rankomis išpiaustyti ir nubaigti, 
apdengti su aukštos rūšies Damask, arba Anti- $195.00 
tjue \ elvet, ir Frieze, 2 šmotai už .................

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems

2536-40 W. 63rd St. 4177-83 Archer Avė.
Near Maplewood Avė. Cor. Richmond St.
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^eštadienis. Birt 21 d., 1930

čias nustebintų, jeigu su šiais 
žemiškais turtais užlaikytų 
dvasinius — sielos turtus: sa
vo tėvų tikybų, kalbų ir vie
nybę!

X Aušros Vartų 42 baigu-

Ž1NŲ-ŽINELĖS
WEST SIDE ŽINIOS.

X Šių savaitę vakarais, mus 
dvidešimts trečias pleisas bu
vo perdėm užimtas automobi-js^e^ parapijos mokyklų ryt 
liais. Tikrai reikia džiaugtis, 'a^ai'e uiū.>ų bažnyčioje turės 
kad mūsų tautiečiai taip pra- svarbią, iškilmę: gaus moks- 
turtėjo Amerikoje: dauguma • lo diplomus, pasives Saldžiau 
turi patogius gražius namus, šiai Jėzaus Širdžiai, turės iš-

kramentu. Šioje iškilmėje da
lyvaus su savo ženklais mo
kyklos visos organizacijos: 
a) ministrantai, b) Angelo 
Sargo draugija, c) Nekalto 
Prasidėjimo Sodalicija, d) šv. 
Kazimiero Akademijos rėmė
jos, e) visas Vilniaus gynėjų 
štabas su šv. Kryžiaus seselė
mis. Į šiais bažnytinės iškil
mes visiems įžanga veltui, tik-

9319616
CICERO, ILL.

Federacijos 12 skyriaus la
bai svarbus susirinkimas bus 
sekmadienyje, birželio £2 d. 
pirma valandų po pietų. Pra
šom viijų narių susirinkti.

A. Valančius.

D A K T A R A

biznius, automobilius. Visas 
tautas Amerikoje gyvenan-

kilmei pritaikintų pamokslų 
ir gaus palaiminimų šv. Sa-

G R A B O R I A I:

Town of Lake. — šv. Pran
ciškaus Rėmėjų 3 skyriaus 

tai norintieji turėti rezervuo- susirinkimas įvyks birželio 
tas bažnyčioje vietas turi pa-1J une 23 d. 8 vai. vakare mo- 
rapijos ofise pasiimti jų nu- kyklos kambary. Visos narės 
merį bei dovaninį tikietų. Į kviečiamos atsilankyti ir nau

jų atsivesti. Sesutės prisiuntėX Ryt Aušros Vartų baž-
dovanas 'narėms kurios rinko

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2433 W. Marąuettc Romi 
Valandos:

Nuo 9 Iki 12 vai. Nuo 2 vai. Iki 5 
vai. vak.

Nuo 7 iki 9 vai. vakare
Seredomis nuo 9 iki 12 vaJ. po 

pietų.

DR. J. J. KOWARSKIS Ofiso Tel. Victory 8687 

j Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374 

LYDYTOJAS ir CHIRURGAS nn , n pnč|(A
Ofisas 2403 W. 63 Street i ’ 1

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Kertė So. Westem A venas 
Tel. Prospect 1022 

Rezidencija 2859 So. Leavltt Bt 
Tel. Canal 2880

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7 t v. 
Nedelloj pagal suslta-Imu

Ofiso Tel. Virsima 0011
Rezidencijos: Vaa Buren 6811 Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH

V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po

— piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Simpatiškas —
Mandagu

Geresnis ir Piges-|
Bis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
• PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Oflsbs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Vėl. Yards 1741 Ii 1741
SKYRIUS

4447 So. Fairtlold Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

į SKYRIUS
3201 Auburn Avenus

Tel. Boulevanl S201

Felefonas Y arda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, III.

S.. M. SKUDAS
LIETUVI8 GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

nyčioje tuojau po sumos ren-. , v.
. .. . ... .. . .aukas sesučių naudai.giama Devintinių iškilmingo [ 

ji procesija, paruošiant apsis- 
įtojimui keletu altorių lauke, 
j iš kurių vienas bus prie Se
serų konvento namo antras ir 
trečias parapijos darže, ket
virtas klebonijos prieangyje.

X Ryt Šv. Jėzaus Širdies 
pamaldos bus drauge su tre
čiomis šv. Mišiomis 9:00 vai.

Rez. Tel. Midway 5512

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 ▼. v. 

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 9:80 vak.

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 11900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Canal 2118 
I Namų Tel. Lafayette 0098

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėllomls ir šventadieniais 19-12

Ir Ketvergais vakare

S DR. A. L. YUŠKA Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

OFISAS DR. B. ARON
Prospect 0618

S. D. LACHA wICZ
LIKTUTTS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuopigiau- 
■ia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. lt-oosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chicago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Victory 1115

s J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS EiET. GRABORIUS 

CHICAGO JE
Laidotuv ėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

I. J. Z, O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 4Gth St.
Kampas 46th ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

X Pas Mykolų Stankelj, 
2246 W. 23rd Street, ryt die
nos Vyčių išvažiavimui į Sti- 
ckney G rovė galima gauti rei
kalingus tikietus.

X Aušros Vartų par. pik
niko renginio komisija jau 
aplankė visus biznierius ir t 
gavo dovanas. Kas dar norėtų į 
iš biznierių ar šiaip jau . dar
bininkų paremti tų darbų, tai 
prašomi kreiptis į klebonijų.

X Šiandie Soldiers Fielde 
prasideda karinė paroda.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6828 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

ADVOKATAI

i
DR. J. RIMDZUS

■ »*■ —• (Vt a

CHIROPRACTOR

Phone Bonlerord 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Maitų patarnavimas 
Visuomet Sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ais Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

KL=

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7818 

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien 

Ned. 10 — 12
Gydau šias ligas; dusulį bronchit), 

katarų, slogas ir kosulius, šlapligę, 
epilepsijų, akių Ir ausų trubelius,
pūslės Ilgas, nervingumų, nutukimų, 
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir 
paralyžių, reumattzmų, vidurius, goi- 
teri, tonsilitį Ir k.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonlc būdamas vienoj 

formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Hafsteil St. Chicago, III.

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
A D V O $ A T A S

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tet Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Sulte 721 Ffrst National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552
________ u_____________

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salio 8t.. Room 1701
Tol. Randolph 0111-0833 Vai. 9-1 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tol. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. k DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE

Tel. Kenw«od 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedSliomla
Susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 So. Whipplo 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant liet.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1938. Nedėtomis tik pagal su
barti

Ofiso ir Rss. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir t iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

D E N T I S T A I

Office Boulevard 7143

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4(46 So. Ashland A Vena e 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Canal <233

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt.)

Tel. Canal 6764 Republio 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 - 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija ■ ?
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartj.

DR. S. 6IEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 —- 12 ryto

Res. Prospect lillTel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATŪMS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Art puri «n Avė, 
Valandos 11 ryto Iki I po pietų 

6 iki 8:30 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 

nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartj

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomls 10 iki 13

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691 Tsl. Boulevard 1401

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:X v

J. F: EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

--------- 4.— ■{ 1 -į 1 lįr j........ - g. l

4’
u*

1

a:

JOHN B. BORDEN
(John BugdzlUnas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KDCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredottis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 tkl 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman 6950
Nuo 3 tkl 9 vak. Ir Subatomls

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Eee.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS DR. V. A. ŠIMK
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero, III
X-Ray Ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9 
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus molus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.

Gydytojas, Chirurgas Ir Ak'

3343 SO. HALSTED ST
Valandos: Nuo 2 — 4 p. D. 

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 20

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po
num. 4847 W. 14 St. Cicero,•Palengvins akių Įtempimų kuris 

esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai- jo ofisų Nortll Sidėj, O ClCe 
sau kreivas akis, nutmu eataractus.
Atitaisau trumpų tegyste ir tolimų 
regyatę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Gydo stalgias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nku- 
jausius metodus X-Itay ir kitokius 
elektros prietaisus. '

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

UI. Pirmiau Dr. Gusscn ture- valandos: Nuo įo — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.« •
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Shore 

roj laikė i?kyrių. Dabar Cice- 2233, arba Randolph 6800. 

roj susilaukė tiek pacientų,
kad Nortli Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina- 
Įmų kainų.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSI. nuo 10 Iki 12 dienų
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<4Draugo” Piknikas Bus Liepos 13 d. CHERNAUSKO DARŽE

Justice, Illinois

C H 1 C A G O J E (kad kuoduugiausiu svečių su
kvietus.

X Rytoj Bridgeportiečiai 
turės nepaprastų pramoga. <!()

.X Šiomis dienomis “Drau- 
agentai turėjo daug dar-

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

kai, reikšdami didelio džiaug- vė, 4414 So. Kock\vell St. 
smo sulaukus kun. Urbos sa- turi labui papiginęs kuinas 
vo klebonu. Taip pat matėsi ant maliavų ir geležinių daik- 
gerb. kun. Urbos prietelių iš tų. Dabar Briglitonparkiečiai 
visų kitų kolonijų. Programų Į turėtų pasinaudoti proga. Pas

ISRENDA VIMUI REAL ESTATE

Ateinantį sekmadienį įvyks 
Dievo Apveizdos mokyklos

Išrendavimui Krautuvė bile 
kokiam bizniui naujam name 
geroj biznio vietoj. Kreipki
tės 2452 W. fi9tb St. arba te

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po G 

kamb. Priimsiu lotų Į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.išpildė musų mokyklos moki- p. Butelių patarnavimas grei- „ i2noac Sjn a 1 1ZI iii< _. lefonuokit Republic G396. 1608 So. 49 Avė. Cicero, III

mai, Sv. Kazimiero Akademi- tas ir nialonus. Zinųs.___________________________ 2-ros lubos.
jos auklėtinės ir taip pat da
lyvavo gerb, K. Sabonis. Gerb. MORGIČIAI-PASKOLOS

Rendon 6940 South I’ark, 2-ras,'•
C kamb. štymu šild. naujai ištais. Namų pienai, ’ 5 setai 2 fl. ar 
Sav. 1-niain augšte. I cott. $10. Taipgi specijaliSkt pigiai.

Tai bus šv. .Jurgio par. mo-(bo, platinant “Draugų” Rū
kyklos mokslo metų užbaigi- dgeporte prie Lietuvių Audi
mo vakaras, jvyks didžiulėj torijos ir West Sidėj prie
Šv. Jurgio salėj. į programa Meldažio salės. Mat vienoj ir'mokslo metų užbaigos vaka- 
itraukta visos didžiulės mo- kitoj salėj laikomi SLA. Sei-,ras- l>er ilgų laikų mokiniai I kalbėtojai L. Šimutis, “Drau-
kyklos stipriausios jėgos — mai. Delegatai iš įvairių ai-'«er^- seserų buvo rengiami, i go” redaktorius, kleb. kun. 
vaidintojai, dainininkai, mu- timų ir tolimųmiestų su noru davinamį to vakaro progra-. I. Albavieius ir adv. B. Mas- 
zikantai ir tt. Generalė repe- perka “Draugų” ir godžiai ,lltii atlikti. Vaikelių vakarai tauskas reiškė linkėjimų nau- 
ticija įvyko penktadienį ir jį skaito. Mat “Drauge” pla-jv*suo,Het teikia atsilanku- jan, klebonui sėkmingai dar- 
šauniai pavyko. Taigi rytoj, čiai rašoma apie abu seimu. Įsiems didelio pasitenkinimo, j,u0|į8 naujoje darbo dirvoje, 
birželio-22 d. visi į Šv. Jur- Kiti patys perskaitę siunčia nes "erb. seserys įdeda daug;

savo namiškiams. 'triūso ir pasišventimo. Iš tų
Dranga”, , , , • , • vakarų lengvai galima supras-

. X Liepos 4 <1. įvyks pikiu-i.. , . ». . ....
prie Meldažio salės SLA. Sei- . Ąl ,, . ' . I1*, kaip gražiai auklėjami yra1 kas Marijonų rarinoi. Rengi- mJ . . vaikeliai musų mokyklose, lo-,

mo komisija turi sumobiliza- , , . ... " Nupiginta maliava ir ‘‘hard-. . v delei visi parapijonai širdin- h 5 “
vus darbininkus, šeimininkes . , . ................. , I urare'1... gai kviečiami i šitų nepapras- ware
ir veikia visose kolonijose, . ,

1 tų vakarų. j Karščiams atėjus, p. A. M.

gio par. salę.
X Platinant

Korespondentas.

BRIGHTON P ARK

mo delegatų tarpe daug iš/ir- 
ko per visas dienas. Atsirado 
tik vienas delegatas iš Pen- 
nsylvanijos, kuriam nepati

ko. O viena cliieagietė atkal
binėjo kitus nuo pirkinio.

X Prie Auditorijos įvyko 
šitaip: Vienas delegatas nusi-

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža-
pirko “Vilnį” ir ima tų lai- me pianus, forničius ir kito- 
kraštį balsiai niekinti. Tai tų 
išgirdęs lietuvis uniformuotas 
policmonas jam tarė: “Štai 
vaikas pardavinėja “Drau
gų”, pirk tų laikraštį.”

MARQUETTE JEVVELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

(.uksinių ir sida- 
ortnlų daiktų, vė
liausios mados ra- j 
11 o, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. į
Telefonas HEMI.OCK 8381 j

įvairių jj Butvilas, kuris turi 
moliavų ir liardware krautu

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinau) pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės Į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovebill 1038

6145, Halsted. Kendon 5 did. Avies. 
Ikilib. štym. šild. kiet. med. gera 
įtranep. $50. Triangle 0196.

A'. Ūso n Arkltektas. 
born, Central 0*28.

115 So. Dear-

• $7.500
,212 E. Cresccnt Avc.—F.lnilrurst, III. 
[Nauji 5 kamb. plytų bung. pilnaiĮVAIRUS PARDAVIMAI

----  _------- « 1 moderniškas. 50 p. lotas, bankui sko
Nauji rak. 3 kamb. apt, $120 sub- la $4.000 5 mot. išmokėti. Sav. ten

lease, renda $45. 3-ėias fl. 634 Ros- _ pat. Tel. Austln 3863. 
co. Tel. Bittersvveet 8922 10 APT’. NAMAS 100% ISRENDUO-

HOTELIS — fornišiuotas, didelė . TAS-
salė, ledaunė, laiveiai, maudynės. ' $10.000 cash 9-4 kamb. 1-3 kamb.
$22,000. J. Gietzen, Okauchee, Wi9. naujas, mod. kaina $58,000. Ineigų 
_ _____________________________________ '$8,000. J. P. McGee. 4017 No. T,roy.

Ba.rber-Beauty šapą, $250 iki $325 Juniper 5322. 
sav. 2 barberiai. Sav. geras llstas.
1502 Jarvis avė. š. R. kamp. Main — Grey, Evans- 

ton 170x194. gera ateitis, žemiau 
vertės, reik pinigų. Cohen, 205 Ma-Sll'VIMO ir vulymu, 4 kamb pa 

I gyv. gera viela. Del ligos pardno- dison St. Chicago.
j sim už jūsų pasiūlymų. 3607 Fui- I-------------------------------------——------
lerton. Į Pigiai did 5 kamb. nam

!___________________________ 4___________ augš. beizmentas. mieg.
7 p. 

porėtus,
2 karų ga.r. $3,900, įmokėti $2,000,

kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis

geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Ramova
3518 So. Halsted Str.

“ “no0^ wilys, willys knight
“SONG OF THE WEST”
Labai smagus pavaikslas 
dyvauja Ralph Lowell, Bar

Praeitų antradienį mūsų
parapijos žmonės buvo suren
gę gražų išleistuvių vakarų '
gerb. kun. prof. B. Urbai. Di- ' ĮVAIRŪS KON TRAKTORIAI: 
džiulė svetainė buvo pilna; ■ ■ -■ .■■■■■■— ■_ ±—=======
žmonių. Skaitlingai atsilankė' |g 7 17 10
So. Cliicagos lietuviai kataii- «li L I L A u

Barbecue valgykla, nuolatinis biz 
nis, 150 p. frontas, geso stotis, 20 geros išlygos. Sav. 4737 W. Erie. 
mail. į ryt. nuo Gary, Diųnų viešlc. Tel. Mansfield 0264.
$1,500 Įfr.ok. White Star, West Du- 
nes Hiway, Mlchigan City, Indt

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos. Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

AUTOMOBILIAI

IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto

tų karų už labai mažų kalnų. 
..... v i Norėdami pirkti pigiai gerų karų

Gravcs ir kiti žynius ar- kreipkitės j mus
WHITE S0X MOTOR SALES

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFOBNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senu* priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Siuvimo, valymo vieta pagyv. ge
ras biznis. 3806 No. Western avė.

PARSIDUODA ar išsimai
no didelis stabas drabužių ir 
grocerninių daiktų ir fikščie- 
rių. Kaina perpus nupiginta. 
Prekių už $5,000.

GEO. RIGHARDSON 
Round Lake, UI.

Phone 3

4018 WH1I’PLE — geroj vietoj, 
2’A augščėių med. nam. 3-4-5 kamb. 
2 karų gar. k. v. šild. arti Irving Pk. 
Blvd.

GRAŽUS 5 KAMB. BUNG. 
$6,000, jmokėti $400 ir po $50 mėn.

inimant nūoš. J. Joukema 7124 See- 
le«y avė. Stewart 6255

Bargenas 5 kamb. plytų bung. 
furn. apš. 1 karo gar. Sav. 5036 No. 
Tripp Avė.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

REAL ESTATE

Naujas 5 kamb. bung. k. v. šDd. 
stiklinis porčius, ųžuolo ir beržo 
trimas. Ims lotų į mainus. 6309 Hen- 
derson. Tel. Avenue 6332,

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autošnobilius 
ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

;l

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom na-Našlė turi parduot 2 augšėlų ply

tų namų, 6-6, $6,000. Jmokėt $1,- mus, lotus, farmas, biznius visokios
500. Kreiptis 1627 No. Oakley avė. rųšies. Nėra skirtumo apielinltės ir
Tel. Humbohdt 07 33. kur yra ar kas yrai. Perkam notas, 

2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei-Tuoj reik parduoti 6 kamb. mo

derniškų bungalow, karštu vandeniu dingas ir greitas patarnavimas 
šibdomas. Kaina $9,600. Parduosim
už $8,000. Įmokėti $3,000. 2703 S.
62 Avė. Cicero, Iii.

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

2 fl. frontas cem., 4-6 kamb. 1 
blokas Gage Pk. lotas 50x125, jėla 
išbruknota. $7,200. Mažai įmokėti. 
Sav. 3503 W. 60 Stt

įplione Vodevilio aktai 
lantieji paveikslai, dai- 

muzika, pasaulio žinios, 

irys atsidaro 1:30 vai. po p.

PAIEŠKAU savo švogerių 
Stasio Banaičio. Kilęs iš kai
mo Rustikonių, Seredžiaus 
vai., Kauno apskr. Prieš ka
rų gyveno Cliieagoj. Turiu 
svarbų reikalų. Pats a,r jį ži
nantieji rašykit.

KAZ. JONAITIS 
Box 21

Wheelright, Mass.

610 West 35 Street
Tel. Yarrls 06 99

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette

3962 Archer Avenue
Tel. Humbold 5230

Rez. Armitage 3857
MAJESTIC FLORIST

ifll ELLEN STREET 
Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra-

bams Ir kitokiems reikalams.
JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS

Savininkas

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už lAbal Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

Phone Virgima 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4656 So. Rockwell Street 

STANLEY CIBULSKIS

Parsiduoda 2 lotai N. AV. 
Kampas Robey ir 68 PI., tin
ka dėl gazolino stoties, 50x

P h A N E ŠIM A S.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus
sul vėliausios mados automatiškais į MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir . Poperioju, mollavoju ir atlieku vl-
kltals ištobulinimais, kokiais tiktai Į šokias namų dekoracijos.
Nash gali papuošti- Už tokias prl- | Darbas garantuotas,
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALBJ 
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082 

AUTOMOBILIU CHAMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK GO. 

4400 Archer Avenue
Virginla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

5234 S. SBELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS -
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

Mes moliavojime, dekoruotame ir 
išpoperiuoja'.ne visokius namus. Avė. 
Musų kainos labai prclnamos Ir dar 
bas garantu-otas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayett, 7554

Pardavimui 5 kamb. namų. Pigiai. ..
Kreiptis nedėlioj. 7216 So. Oakley Į lov ant karų linijos, parcluO 

j siu visai pigiai ar mainysiu
5-5, k.2 flatų plytų namas, 

šild., porėius, 2 karų 
šals naujų Parkų arti mokyklų. Pi 
giai. Sav. 5036 No. Tripp Avė.

gar prie- ftn^ namo ar kokio biznio.

A. SALDUKAS

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Rar.

8(M—r West SI Street 
Tel. Victory 1«»«

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A* M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

| Groc., Del. nėr konkurencijos, 5 | 
kamb. Pigiai renda. Geras biznis. 
4642 Kennicott, Avenue 5669

I 6 kamb. nam. 9350 Throop St.
Pigiai, plyt. akmuo, ųžuolas, k. v. 
šlid. žibalo šild., 2 karų plytų gar. 
lotas 50x125. Kreipkis ) namus.

' __________ - .
I Parsiduoda 2 flatų, plytų narnas. 
Sav. 1915 Balmoral avė.

6 kamb. rezidencija, gar., žiba
lo šildyt. 30 pėdų lotas. $7,500. A- 
gentų nerelk. 2332 No. Lawndaie 
Avė.

DIDELIS BARGENAS.
2 flatų po 6 kamb. kampi

nis muro namas netoli lietu
vių bažnyčios Brigliton Par
ke ir netoli karų linijos. Kai
na pigi.

4 flatų 2 po 4 ir 2 po 5 
kamb., naujas pirmos klesos 
mūrinis namas, 3 karų gara- 

‘ džius, elektros ice boxiai, tai
kų sienos toilete. Parduosim 
už prieinamų kainų arba mai- 
nysim ant mažo namo ar lo
to. Savininkas

JUOZAS VILIMAS 
3556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054

4037 Archer Av. Lafay. 6719

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083 .

F A R M O S

Vištų farma, 1 iki 40 ak. geriau
sias rezortaa Mlch. Marsh & Sodcr- 
"ho'm, Roseommon, Mich.

1,(00 ak. tinka farmai, 4 m iki 
gelžk. Gali išdalyti. Po $12.50 iki 
$26 ak. 10 metų išmokėti su 6 nuo3. 
Įmokėt nereikia. J. F. O’Neal & Co., 
Henderson, Tenn.

Rslk rasti svetimt. lnvestorių, kurs 
su savo šojmyna galėtų apdirbti 560 
ak. galvijų ir grudų farma, Boyd 
Co. Neb., amortizacijos pamatu. 
Reikės Jnešit, kad užtikrinti parda
vimų. Farmos žemėgera, geri Įtaisy
mai, arti Niobrara upes.

Kreiptis THOMAS O’SHEA, 
Mndison, Ncb.

Farma — 72 ak. tinka daržovių 
farmai. Arti St. Louis, 3 mail. i 

— —* *~ ~ į į Chain of Rocks Bridge. Geras na-
Remkite tuos Profesionalus | Išdalyslm. Champion & Sons, 

madison, III.Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

iMalnymui 640 ak. renčius, N. M. 
į skolų nėr. Malnyslm i namus Chi- 
cagoj. Dora McKInley, 824 Leland.

Daržas 10 ak. 8 H ak. 4 met oren- 
dižų medžiai 5 kamb. mod. bung. 
A H. Gariand, 202 N. E. 2 avė. 
Miami, Fla.


